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(Όσες σειρές έχουν * υποδηλώνουν τις απαντήσεις που έλαβε το Δ.Σ. από τον πρύτανη) 

Θέματα προς συζήτηση: 

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 

 

 

1. Ζητήματα αναγνώρισης πτυχίων στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ 

(αναγνώριση πτυχίων, πιστωτικές μονάδες, καλοκαιρινά μαθήματα) 

Οι Ελλαδίτες φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αναγνώριση πτυχίων στην Ελλάδα, 

εάν υπάρχει έστω και ένα εξάμηνο με 30 και πάνω πιστωτικές μονάδες στην αναλυτική τους 

βαθμολογία. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν μαθήματα τα οποία δεν έχει περάσει με επιτυχία 

στις εξετάσεις ο φοιτητής και χρειάζεται να τα παρακολουθήσει ξανά, προκειμένου να 

παρακαθίσει εκ νέου σε εξέταση. 



Επίσης η υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ που είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση πτυχίων στην 

Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει οι φοιτητές σε καλοκαιρινό 

εξάμηνο, δεν θα αναγνωρίζονται.  

Ωστόσο μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ελλαδίτες απόφοιτους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, υπάρχει περίπτωση μιας φοιτήτριας που παρότι υπερέβη το όριο των 

πιστωτικών μονάδων που προβλέπονται για την επιτυχή αναγνώριση πτυχίου, εν τέλει 

αναγνωρίστηκε κανονικά το πτυχίο της. Τα στοιχεία της φοιτήτριας υπάρχουν 

καταγεγραμμένα στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  

Όσον αφορά τα ζητήματα αναγνώρισης πτυχίων της Πολυτεχνικής Σχολής, υπήρχε πριν 

μερικά χρόνια προσφορά δωρεάν παρακολούθησης των επιπλέον μαθημάτων που 

χρειάζονται οι Ελλαδίτες φοιτητές για την αναγνώριση πτυχίου στην Ελλάδα (αναλογία σε 

χρόνο Master περίπου). Ωστόσο αυτό καταργήθηκε, καθώς τα μαθήματα αυτά ήταν ειδικά 

διαμορφωμένα για να διδάσκονται συγκεκριμένα για τους Ελλαδίτες φοιτητές αλλά ο 

αριθμός αυτών ήταν και είναι ελάχιστος. Ο τρόπος αναγνώρισης πτυχίου στην Ελλάδα για 

την Πολυτεχνική σχολή είναι με υποχρεωτικά 2 χρόνια Master, στα οποία να περιλαμβάνεται 

διπλωματική εργασία. 

Αιτηθήκαμε να λυθεί το ζήτημα με πρόθεση από πλευράς Πανεπιστημίου και να υπάρξει 

επίσημη ανακοίνωση που να αναφέρει τα νέα δεδομένα αναγνώρισης πτυχίου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα, ώστε οι φοιτητές να μην υποχρεώνονται να μείνουν περισσότερα 

χρόνια στην Κύπρο, έχοντας λιγότερες πιστωτικές μονάδες στα εξάμηνα τους και να 

καθυστερούν να αποφοιτήσουν. Επίσης να υπάρξει διαπραγμάτευση για το ζήτημα 

αναγνώρισης των πτυχίων της Πολυτεχνικής Σχολής. 

(*)Ο Πρύτανης θα συναντηθεί προσωπικά με εκπροσώπους του ΔΟΑΤΑΠ για να λυθεί οριστικά 

το ζήτημα αναγνώρισης πτυχίων στην Ελλάδα. 

2. Προβλήματα νεοεισερχόμενων Ελλαδιτών φοιτητών στο Π.Κ. 

Αιτηθήκαμε όπως:  

Α) Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της Α’ Κατανομής να γίνονται αρχές Αυγούστου αλλά 

να μπορεί να γίνει επιβεβαίωση κράτησης θέσης μέχρι και 2 μέρες μετά τα αποτελέσματα 

των Πανελληνίων εξετάσεων. Με αυτό τον τρόπο δεν θα εξασφαλίζουν θέση άτομα που 

αφότου μάθουν ότι πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, επιλέγουν να μην έρθουν στην 

Κύπρο και στερούν την θέση από άλλους υποψήφιους φοιτητές. 

Β) Η Β’ Κατανομή των Ελλαδιτών Φοιτητών να γίνεται πριν τις αρχές Σεπτεμβρίου ώστε να 

έχουν το χρόνο οι νέοι φοιτητές να έρθουν στην Κύπρο και να αναζητήσουν κατοικία.  

Γ) Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να τεθεί ξανά σε εφαρμογή η Γ’ Κατανομή για Ελλαδίτες 

φοιτητές, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ακόμα περισσότερα άτομα να φοιτήσουν στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

(*)Ο Πρύτανης θα προωθήσει το αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή και είναι πρόθυμος να βρεθεί 

λύση στο ζήτημα. 

3. Διεκδίκηση αίθουσας Συλλόγου στο Πανεπιστήμιο 



Ο Σύλλογος μας διέθετε μέχρι και πέρυσι αίθουσα στο Πανεπιστήμιο, την οποία μοιραζόταν 

με άλλους Ομίλους. Από φέτος μας ενημέρωσαν ότι δεν δικαιούμαστε να έχουμε αίθουσα, 

αφού είμαστε Σύλλογος και όχι Όμιλος. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι συμμετέχουμε 

κανονικά σε όλες τις δράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, αιτηθήκαμε όπως μας 

παραχωρηθεί αίθουσα για τις ανάγκες αποθήκευσης και χρήσης της από τα μέλη του 

Συλλόγου.  

(*)Ο Πρύτανης αποδέχτηκε το αίτημα μας και σύντομα θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του. 

4. Προώθηση του Πανεπιστημίου σε πόλεις της Ελλάδας 

Θα θέλαμε να προτείνουμε την προώθηση του Πανεπιστημίου μας σε πόλεις της Ελλάδος 

μέσω ενημερωτικών ημερίδων (αντίστοιχες με αυτές που είχαν διοργανωθεί σε Κρήτη και 

Ρόδο-Καλοκαίρι 2016), στις οποίες θα μπορούσαν να παρίστανται και Ελλαδίτες υφιστάμενοι 

φοιτητές, προκειμένου να μιλήσουν για τα πλεονεκτήματα και τις παροχές του Π.Κ. στους 

φοιτητές του. 

(*)Ο Πρύτανης αποδέχτηκε με ενθουσιασμό  το αίτημα μας και σύντομα θα μας ενημερώσει 

για την εξέλιξη του. 

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

ανταποκρίνεται στις τιμές των εστιατορίων για καθημερινή σίτιση 

Αιτούμαστε όπως αυξηθεί το ποσό σίτισης στην κάρτα κουπονιών των Ελλαδιτών Φοιτητών 

καθώς το υπάρχον ποσό δεν καλύπτει τις ανάγκες μας για σίτιση. Σε αυτό παίζουν ρόλο και 

οι τιμές των εστιατορίων του Πανεπιστημίου, ωστόσο μας ενημέρωσαν ότι οι μερίδες θα 

παραμείνουν μικρές αλλά θα μπορούσε να μειωθεί ελάχιστα η τιμή πώλησης τους. Συνεπώς η 

τιμή των 7 ευρώ ανά ημέρα δεν καλύπτει εκ των προτέρων πλήρη ημερήσια σίτιση, με 

αποτέλεσμα οι πλείστοι Ελλαδίτες Φοιτητές να μένουν χωρίς κουπόνια σίτισης για παραπάνω 

από 7 εβδομάδες κατά το δεύτερο μισό του κάθε εξαμήνου.  

Αιτούμαστε η τιμή των κουπονιών να γίνει 10 ευρώ ανά ημέρα (με αναλογία 5 ευρώ για κάθε 

γεύμα-2 γεύματα ανά ημέρα για τις καθημερινές μέρες της εβδομάδας). Το παραπάνω αίτημα 

εκφράζει πολλά από τα μέλη του Συλλόγου μας, νοουμένου ότι πολλοί φοιτητές διαθέτουν 

οικονομικές δυσχέρειες και δεν δικαιούνται επίδομα σίτισης από το Υπουργείο Παιδείας και 

το Κράτος, λόγω της ύπαρξης των κουπονιών σίτισης. 

(*)Ο Πρύτανης θα προωθήσει το αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή και θα μας ενημερώσει 

Ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υλοποίησης του συγκεκριμένου 

αιτήματος, καθώς πρέπει να περάσει και από Υπουργική έγκριση. 

6. Παράταση κατάργησης αφαίρεσης κουπονιών όταν αργούν να πιστωθούν 

στην κάρτα κάποιου φοιτητή  

Ένα ακόμη μείζον ζήτημα είναι αυτό της αφαίρεσης χρηματικού ποσού από την ηλεκτρονική 

κάρτα κουπονιών, όταν τα χρήματα αργούν να πιστωθούν στην κάρτα κάποιου φοιτητή. 

Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί Υπουργική ή Κρατική απόφαση αλλά εφαρμόζεται εδώ και 

χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί φοιτητές, ιδίως οι πρωτοετείς, δεν 

επιστρέφουν εγκαίρως από την Ελλάδα και δεν εκδίδεται άμεσα η Πανεπιστημιακή τους 

ταυτότητα, αιτούμαστε όπως παραταθεί η διαδικασία αφαίρεσης κουπονιών για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, καθώς το ποσό των κουπονιών είναι αναγκαίο για όλους τους φοιτητές. 



(*)Ο Πρύτανης θα προωθήσει το αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή και θα μας ενημερώσει. 

7. Προώθηση του Συλλόγου στους Ελλαδίτες Φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Αιτούμαστε όπως προωθηθεί ηλεκτρονικά η ύπαρξη του Συλλόγου μας σε όλους τους 

Ελλαδιτές φοιτητές του Πανεπιστημίου, ώστε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους 

συμφοιτητές μας και να τους προωθήσουμε την ύπαρξη και δράση του Συλλόγου μας. 

(*)Ο Πρύτανης αποδέχτηκε το αίτημα μας και σύντομα θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του. 

8. Εθελοντικές δράσεις που θα αναβαθμίσουν την οικολογική συνείδηση του 

Πανεπιστημίου μας 

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε εθελοντικές οικολογικές δράσεις που θα βελτιώσουν το 

περιβάλλον του Πανεπιστημίου και θα προωθηθούν και πραγματοποιηθούν από τους ίδιους 

τους φοιτητές της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Σεβόμενοι την θέληση σας για υιοθέτηση 

οικολογικών τρόπων και συνηθειών, όπως δηλώσατε πρόσφατα, θα μπορούσαμε να 

συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε δράσεις που θα αναβαθμίσουν την οικολογική 

ευαισθησία των συμφοιτητών μας. 

 

Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα περάσουν και από την αρμόδια Επιτροπή και εντός 20 ημερών 

θα έχουμε ενημέρωση για την εξέλιξη τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ο Πρύτανης είναι 

πρόθυμος να πραγματοποιήσουμε συνάντηση εκ νέου. 

 

 


