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ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
Υπουργό Άμυνας
Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: Αίτημα για αναστολή στράτευσης του XXXXX, για σκοπούς έναρξης
των σπουδών του το 2020
Οι κκ. XXXXX και XXXXX, έθεσαν υπόψη μου το αίτημα του γιού XXXXX (ΑΔΤ
XXXXX, ΑΣΜ XXXXX/2020) για αναστολή της στρατιωτικής του θητείας, ώστε να
καταστεί δυνατή η εγγραφή και η εισδοχή του στην Ιατρική Σχολή του XXXXX το
2020.
Αντίγραφο σχετικής επιστολής των κκ. XXXXX ημερ. 7 Αυγούστου 2020 προς τον
Υπουργό Άμυνας έχει τεθεί υπόψη μου και επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.
Σημειώνω ότι ο XXXXX έχει εξασφαλίσει θέση στην ως άνω σχολή για πενταετή
φοίτηση και έναρξη των σπουδών του μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του
θητείας, το 2021.
Τα απαιτούμενα δίδακτρα για την Ιατρική Σχολή του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου
για φοιτητές που θα αρχίσουν τις σπουδές τους το 2020 ανέρχονται στις €9.250
ετήσια, ενώ το 2021 αυτά θα αυξηθούν κατά πολύ (€34.700 ανά ακαδημαϊκό έτος).
Το Πανεπιστήμιο του XXXXX, έχει συμφωνήσει, εγγράφως, όπως αποδεχθεί
την εγγραφή και έναρξη των σπουδών του ενδιαφερόμενου το 2020, ώστε
αυτός να μπορεί να επωφεληθεί των χαμηλότερων διδάκτρων, νοουμένου ότι

αποποιηθεί τη θέση που εξασφάλισε για το 2021. Για τον λόγο αυτό, αιτείται την
προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής του θητείας και είναι, όπως δηλώνει,
έτοιμος να αποδεχθεί εναλλακτικές λύσεις όπως αυτήν της τμηματικής
στρατιωτικής θητείας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όταν θα βρίσκεται
στην Κύπρο.
Υπό τω φως των προσωπικών περιστάσεων του ενδιαφερόμενου και έχοντας
υπόψη την τεράστια αύξηση των ακαδημαϊκών διδάκτρων για φοίτηση στην ιατρική
σχολή στο Πανεπιστήμιο στο οποίο έχει εξασφαλίσει θέση, έκρινα σκόπιμο όπως
θέσω υπόψη σας την περίπτωση, με την εισήγηση όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο
ικανοποίησης του αιτήματός του για αναστολή της θητείας του.
Έχοντας, δε, υπόψη ότι το θέμα επηρεάζει αριθμό Κυπρίων αντρών, και κυρίως
αυτών που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση και έκαναν εγγραφή ώστε να μπορούν να
αρχίσουν άμεσα από το 2020 τις σπουδές τους, θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο παραχώρησης, προσωρινής αναστολής θητείας σε αυτούς τους
ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα ήθελαν να την ζητήσουν και οι οποίοι κλήθηκαν
μεν για κατάταξη τον περασμένο Ιούλιο αλλά έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση σε
πανεπιστήμια της Αγγλίας για το 2020.
Από πληροφορίες των γονέων που αποτάθηκαν στο Γραφείο μου οι άρρενες που
έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση και μπορούν να αρχίσουν άμεσα τις σπουδές τους
είναι γύρω στους 81 από το σύνολο των 536 περίπου προσώπων που
επηρεάζονται σήμερα από την αλλαγή των διδάκτρων αν αρχίσουν τις σπουδές
τους το 2021.
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης, όπου
αυτό θα μπορούσε να καταστεί εφικτό, με στόχο την κατοχύρωση της εγγραφής
των ενδιαφερόμενων στα πανεπιστήμια στα οποία έχουν πετύχει θέση το 2020, με
τα υφιστάμενα δίδακτρα και τη συνέχιση των σπουδών τους το 2021, μετά την
ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σημειώσω πως μπορεί μεν να μην υπάρχει άμεση ή
έμμεση διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, από μέρους της Κυπριακής
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Δημοκρατίας, δεν παύει όμως να βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικής
κατάστασης

που

επιτρέπει

στις

γυναίκες

υποψήφιες

φοιτήτριες

να

ενεργοποιήσουν και απολαύσουν την ευκαιρία για να αρχίσουν τις σπουδές τους
άμεσα με τα υφιστάμενα χαμηλότερα δίδακτρα, σε αντίθεση με τους άρρενες
τελειόφοιτους που ενώ έχουν την ευκαιρία δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν
προς όφελος τους, λόγω των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Αντιλαμβάνομαι πως οι συνθήκες σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα δεν αφήνει
περιθώρια για πολλές επιλογές. Η εξαίρεση όμως σε περιορισμένο αριθμό
αποφοίτων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες και/ή παρόμοιες συνθήκες με τις
γυναίκες αποφοίτους και που μπορούν να αρχίσουν άμεσα τις σπουδές τους με
την διαδικασία της αναστολής, πιθανόν να είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα, εάν το αρμόδιο Υπουργείο κρίνει ότι θα μπορούσε να προβεί σε ρυθμίσεις
προς αυτή την κατεύθυνση .
Ως εκ τούτου ενόψει όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω παρακαλώ όπως
επανεξετάσετε το αίτημα του παραπονούμενου, εφόσον δύναται να αρχίσει
άμεσα τις σπουδές του το 2020, διεκδικώντας την ευκαιρία καταβολής των
υφιστάμενων διδάκτρων, τα οποία από το 2021 θα τριπλασιαστούν.
Λόγω της επείγουσας φύσης του θέματος, ευελπιστώ στην άμεση ανταπόκρισή
σας και την ανάλογη ενημέρωση του Γραφείο μου.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοποίηση: XXXXX
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