
Το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει τους φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό 

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την 

Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) και τους 

Επικεφαλής των Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων Κυπρίων (ΕΦΕΚ) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Βόλο, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Βουλγαρία, Μόσχα και Τσεχία. Ο κ. 

Χριστοδουλίδης είχε, επίσης, τηλεδιάσκεψη με τους Επικεφαλής της ΕΦΕΚ Ηνωμένου 

Βασιλείου και τους Προέδρους των Φοιτητικών Παρατάξεων Κυπρίων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την 

κατάσταση των Κυπρίων φοιτητών στις χώρες διαμονής τους, για τις ανησυχίες και 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως επίσης, για θέματα επαναπατρισμού, ειδικότερα 

σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες των φοιτητών. Αφού παρουσίασε την κατάσταση στην 

Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα 

στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε, να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο 

τους Κύπριους φοιτητές. 

Σε συνέχεια και των συζητήσεων που έγιναν, ανακοινώνεται ότι: 

Από την Τρίτη, 31 Μαρτίου, τίθεται σε λειτουργία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω 

της οποίας όλοι οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων 

των φοιτητών, θα κληθούν να κάνουν εγγραφή για σκοπούς διευκόλυνσης της άμεσης 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των χρηστών για σημαντικά θέματα που τους αφορούν. 

Λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν την Τρίτη. 

Από σήμερα, Κυριακή, 29 Μαρτίου, η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου 

εγκαινιάζει πρόγραμμα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, για αποστολή 

δωρεάν πακέτου βασικών ειδών διατροφής, που περιλαμβάνει κυρίως κυπριακά 

προϊόντα, σε φοιτητές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσοι φοιτητές βρίσκονται 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμούν να λάβουν το πακέτο στη διεύθυνση διαμονής τους, 

μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία 

μέσω της ιστοσελίδας https://cypriotfederation.org.uk/studentfood/  

Κύπριοι φοιτητές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρειάζεται να επικοινωνήσουν 

με ιατρό, μπορούν να το πράξουν αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 

doctors@cypriotfederation.org.uk . Εντός των επόμενων ημερών θα τεθεί σε λειτουργία και 

ειδική τηλεφωνική γραμμή για τον σκοπό αυτό. 

Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό που έχουν ανάγκη να λάβουν φαρμακευτική αγωγή την 

οποία είναι αδύνατον να εξασφαλίσουν τοπικά στις χώρες όπου βρίσκονται, μπορούν να 

υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αρωγή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση comunit@mfa.gov.cy , είτε εναλλακτικά από τηλεφώνου, καλώντας τον αριθμό 

(+357) 22 801000. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον τεκμηριώνονται αντικειμενικές 

δυσκολίες, θα καταβάλλεται προσπάθεια για αποστολή των φαρμάκων από την Κύπρο, εκεί 

όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Για το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά, επισημαίνεται ότι όλοι οι 

Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, έχουν 

δικαίωμα να αποτείνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για σκοπούς εξασφάλισης της 

φαρμακευτικής τους αγωγής, στη βάση και σχετικής διμερούς συμφωνίας που βρίσκεται σε 

ισχύ. 
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