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Θέμα: Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλαδιτών 

φοιτητών με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο 

Χριστοφίδη. 

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Ελλαδιτών του Πανεπιστημίου Κύπρου συναντήθηκε με τον Πρύτανη κ. 

Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν πανεπιστημιακά θέματα που αφορούν τους Ελλαδίτες 

φοιτητές. Αρχικά ο κ. Χριστοφίδης ενημερώθηκε για τις κινήσεις του Συμβουλίου 

του Συλλόγου προκειμένου να εξασφαλιστεί η χορήγηση του κρατικού φοιτητικού 

πακέτου στους Ελλαδίτες φοιτητές και εγγυήθηκε ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες, 

ώστε οι αιτήσεις να βγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ανεξάρτητα από το πότε θα 

ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και η πίστωση των χρημάτων στους δικαιούχους. 

Επιπλέον συζητήθηκε το ζήτημα της αναγνώρισης των Πολυτεχνικών σχολών στην 

Ελλάδα και ο Πρύτανης δεσμεύτηκε για παροχή δωρεάν επιπλέον μαθημάτων, 7 στο 

σύνολο τους, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του πτυχίου. 

Εναλλακτικά, πρότεινε την παρακολούθηση master για ένα χρόνο, προκειμένου να 

καλύψουν οι φοιτητές τα συγκεκριμένα μαθήματα, ώστε να αναγνωρίζεται το πτυχίο 

ολοκληρωμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα. 

Επιπροσθέτως, ο Πρύτανης ενημερώθηκε για την λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής 

κάρτας σίτισης , και μας διαβεβαίωσε ότι είναι άτοπη η μη αφαίρεση των χρημάτων 

για όσους αργούν να πιστώσουν την κάρτα τους στην αρχή του εξαμήνου, καθώς 

αυτό επικυρώνεται από συγκεκριμένο υπουργικό νόμο. Ακόμα, ο κ. Χριστοφίδης 

επιφυλάσσεται για συνάντηση με τον υπεύθυνο του εστιατορίου της 

πανεπιστημιούπολης “Feed me by Kalopesas” προκειμένου να συζητηθούν 

παρατηρήσεις για την ποιότητα και την τιμή του φαγητού. 

Ακόμη, το συμβούλιο του Συλλόγου αιτήθηκε για παροχή βασικών μαθημάτων όλων 

των σχολών κατά το θερινό εξάμηνο και ο Πρύτανης μας ενημέρωσε ότι από φέτος 

θα παρέχονται τα μαθήματα που είχαν μεγάλη αποτυχία στις βαθμολογίες των 

φοιτητών. Επίσης ο κ. Χριστοφίδης μας ενημέρωσε ότι θα παρέχεται ημι-

απασχόληση στους Ελλαδίτες που θα παραμείνουν στην Κύπρο το καλοκαίρι για 

επίβλεψη μαθητών στα θερινά λύκεια που θα λειτουργήσουν, επί πληρωμή. 

Επίσης, στη συνάντηση ειπώθηκαν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

διδακτορικοί φοιτητές, ωστόσο δεν είναι δυνατή η παροχή επιπλέον χρημάτων και 

επιδομάτων από αυτά που ήδη δικαιούνται. Επίσης, το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει 

από φέτος σε όλους τους φοιτητές, τη δυνατότητα ασφάλισης-ιατρικής περίθαλψης 

για δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Το ποσό που πρέπει να 



καταβάλλει ο κάθε φοιτητής είναι 100 ευρώ και καλύπτει και τα 4 χρόνια φοίτησης 

του στο Πανεπιστήμιο. 

Τέλος, ο Πρύτανης μας ενημέρωσε για τα μελλοντικά πλάνα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου που περιλαμβάνουν την ίδρυση κτηρίου για την Πολυτεχνική σχολή, το 

σχεδιασμό και την ανέγερση της σχολής κοινωνικών επιστημών και επιστημών της 

αγωγής, της φιλοσοφικής σχολής και μίας νέας εστίας 500 δωματίων. Επίσης, 

υπάρχει δωρεά για την δημιουργία πλανητάριου, ενώ η βιβλιοθήκη στην 

πανεπιστημιούπολη πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία σε περίπου ένα χρόνο. 

 

  

 


