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Ακολουθεί ενημέρωση εξέλιξης αιτημάτων για τα παρακάτω: 

1. Ζητήματα αναγνώρισης πτυχίων στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ (αναγνώριση 

πτυχίων, πιστωτικές μονάδες, καλοκαιρινά μαθήματα) 

2.  Προβλήματα νεοεισερχόμενων Ελλαδιτών φοιτητών στο Π.Κ. 

3. Διεκδίκηση αίθουσας Συλλόγου στο Πανεπιστήμιο 

4. Προώθηση του Πανεπιστημίου σε πόλεις της Ελλάδας 

5. Επιπρόσθετο ποσό στην κάρτα κουπονιών καθώς το υπάρχον ποσό δεν 

ανταποκρίνεται στις τιμές των εστιατορίων για καθημερινή σίτιση 

6. Παράταση της διαδικασίας αφαίρεσης κουπονιών όταν αργούν να πιστωθούν στην 

κάρτα κάποιου πρωτοετή φοιτητή  

7. Προώθηση του Συλλόγου στους Ελλαδίτες Φοιτητές του Πανεπιστημίου 

8. Εθελοντικές δράσεις που θα αναβαθμίσουν την οικολογική συνείδηση του 

Πανεπιστημίου μας 

 

Όλα τα αιτήματα εξετάστηκαν από την Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στις 6 Δεκεμβρίου 2017. 

 

1. Ζητήματα αναγνώρισης πτυχίων στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ 

(αναγνώριση πτυχίων, πιστωτικές μονάδες, καλοκαιρινά μαθήματα) 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απέστειλε 2 επιστολές στον ΔΟΑΤΑΠ μέσω του ΑΥΥ, χωρίς να 

λάβει απάντηση. Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό αφορά 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και εν τέλει την ευθύνη υλοποίησης 



διευθέτησης του ζητήματος ανέλαβε το Γραφείο του Πρύτανη. Θα υπάρξει εκ νέου 

ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος εν καιρώ. 

2. Προβλήματα νεοεισερχόμενων Ελλαδιτών φοιτητών στο Π.Κ. 

Η Β’ κατανομή των Ελλαδιτών φοιτητών δεν είναι εφικτό να γίνεται πριν τις αρχές 

Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας, λόγω του ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών της 

Α’ κατανομής και να αναδειχθούν οι κενές θέσεις που απομένουν για τους Ελλαδίτες. Το 

αίτημα θα τύχει διαχείρισης και επανεξέτασης από το Γραφείο του Πρύτανη και την ΥΣΦΜ. 

3. Διεκδίκηση αίθουσας Συλλόγου στο Πανεπιστήμιο 

Το Γραφείο Φοιτητικής  Ζωής ΥΣΦΜ σημείωσε πως είναι εφικτή η εγγραφή του Συλλόγου, 

αντιστοίχως με τους ομίλους του Πανεπιστημίου, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 

στέγασης του Συλλόγου στο πλαίσιο της στέγασης και των φοιτητικών ομίλων του ΠΚ. 

4. Προώθηση του Πανεπιστημίου σε πόλεις της Ελλάδας 

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων έχει θέσει στόχο διευθέτηση σχετικών προωθητικών 

ενεργειών το καλοκαίρι του 2018. Θα δοθούν στην Υπηρεσία τα σχετικά στοιχεία 

επικοινωνίας για διευθέτηση σχετικής συνάντησης. 

5. Επιπρόσθετο ποσό στην κάρτα κουπονιών καθώς το υπάρχον ποσό δεν 

ανταποκρίνεται στις τιμές των εστιατορίων για καθημερινή σίτιση 

Το ημερήσιο ποσό των 7 ευρώ για σίτιση έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο του 

Υπουργείου Παιδείας το 2009 και αφορά όλα τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Στην 

απόφαση αναφέρεται ότι το ποσό αυτό δίνεται για να καλύπτει ένα γεύμα την ημέρα και όχι 

όλες τις ημερήσιες ανάγκες των φοιτητών σε θέματα σίτισης. Ωστόσο θα σταλεί σχετική 

επιστολή για πιθανή επανεξέταση στο ΥΠΠ από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας και το Γραφείο του Πρύτανη. 

6. Παράταση κατάργησης αφαίρεσης κουπονιών όταν αργούν να πιστωθούν 

στην κάρτα κάποιου φοιτητή  

Η ΥΣΦΜ ενημέρωσε ότι οι Ελλαδίτες φοιτητές λαμβάνουν 7 ευρώ ημερησίως για κάθε 

εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου, από την ημέρα που θα παρουσιαστούν στο ΠΚ μέχρι και την 

τελευταία ημερομηνία του εξαμήνου. Πολλοί Ελλαδίτες δεν έρχονται στο ΠΚ από την αρχή 

του εξαμήνου, συνεπώς σύμφωνα με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

2010, δεν δύναται η εκ των υστέρων παροχή ποσού σίτισης για τις ημέρες που ο φοιτητής δεν 

φοιτούσε στο ΠΚ.  

Ωστόσο υπάρχει για όλους τους φοιτητές η περίοδος των τριών πρώτων εβδομάδων κατά τις 

οποίες δεν υφίσταται η αφαίρεση ποσού σίτισης. Επίσης στους πρωτοετείς φοιτητές δίνεται 

προτεραιότητα στην εκτύπωση φοιτητικής ταυτότητας, προκειμένου να μπορέσουν να 

πιστώσουν άμεσα το ποσό τους για σίτιση. 

7. Προώθηση του Συλλόγου στους Ελλαδίτες Φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής ξεκίνησε ήδη την προώθηση και αποστολή σχετικών 

μηνυμάτων που αφορούν ενημερώσεις για τους Ελλαδίτες φοιτητές από το Σύλλογο 



Ελλαδιτών Φοιτητών ΠΚ. Το Γραφείο Επικοινωνίας θα δημοσιεύει νέα και ειδήσεις στο 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο και θα προσφέρει, όπου είναι δυνατό, προνομιακές τιμές 

και προσκλήσεις για πολιτιστικές δράσεις του ΠΚ. Επιπροσθέτως το Γραφείο Αποφοίτων 

δύναται να στηρίξει τους Ελλαδίτες φοιτητές μέσω των προγραμμάτων του για mentorinh και 

σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας, δίνοντας επαγγελματικές εμπειρίες και 

ευκαιρίες. 

8. Εθελοντικές δράσεις που θα αναβαθμίσουν την οικολογική συνείδηση του 

Πανεπιστημίου μας 

Προτάθηκε από τον Πρύτανη εμπλοκή των Ελλαδιτών φοιτητών να δράσουν ως πρεσβευτές 

του Πανεπιστημίου, με εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις και πρωτοβουλίες, τόσο στις 

εγκαταστάσεις του όσο και στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (προβάλλοντας δράσεις και 

ενημερώσεις γενικού περιεχομένου). 

 

 


