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Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2021 

 

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

κατά  της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφορικά με  απόρριψη  αίτησης  

για παροχή κρατικής φοιτητικής χορηγίας 
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1. Περιγραφή Παραπόνου 

 

Ο κ. Γ. Κ.ς (εφεξής «παραπονούμενος»), πατέρας τριών τέκνων, εκ των οποίων οι δύο φοιτητές 

(Ν. και Ζ.) και το τρίτο ανήλικο, υπέβαλε παράπονο εναντίον της Υπηρεσίας Φοιτητικής 

Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας («ΥΦΜ»), 

αναφορικά με την απόρριψη της αίτησής του για παροχή κρατικής φοιτητικής χορηγίας, για τις 

σπουδές των υιών του Νικόλα και Ζαχαρία, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. 

 

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, η απορριπτική απόφαση έπασχε για τον λόγο ότι, στον 

υπολογισμό του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματός του για το έτος 2019, 

συνυπολογίστηκε/συμπεριλήφθηκε ποσό ανεργιακού επιδόματος προηγούμενου έτους (2018) 

ύψους €302,16, με αποτέλεσμα το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα να υπερβεί το μέγιστο 

προβλεπόμενο, από την οικεία νομοθεσία, όριο, για σκοπούς παροχής της φοιτητικής χορηγίας 

(€64.144,91, αντί του ορίου των €64.000). 

 

 

2. Περιγραφή έρευνας 

 

Με επιστολή μου ημερ. 26/2/2021 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έθεσα υπόψη του τους ισχυρισμούς του 

παραπονούμενου και ζήτησα να μου παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με 

την υπόθεση αυτή.  

 

Απάντηση έλαβα με την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 18/3/2021. Σύμφωνα με αυτή, η αίτηση του παραπονούμενου 

απορρίφθηκε, επειδή κρίθηκε ότι το ετήσιο  ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά του  κατά το 

2019 υπερέβαινε το όριο των €64.000.  Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι «για 

τον καθορισμό του ύψους του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος έχουν ληφθεί υπόψη τα 

εισοδήματα που έχουν λάβει τα μέλη της οικογένειας εντός του έτους που προηγείται του έτους 

της αίτησης, ανεξάρτητα εάν σε αυτά περιλαμβάνονται αναδρομικά δικαιώματα 

προηγούμενων ετών. Εφαρμόζοντας την πιο πάνω πολιτική, έχει προκύψει η διαφορά των 
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€300, καθώς το ύψος του ανεργιακού επιδόματος που ο κος Κωμοδρόμος δικαιούται για το 

2019 ανερχόταν στα €5.677,68, ενώ το ποσό που του έχει παραχωρηθεί ανερχόταν στα 

€5.979,84».  

 

 

3. Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας ρυθμίζεται από τους περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμους του 2015 έως 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του εν λόγω Νόμου, η 

φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που έχει τέκνο φοιτητή, νοουµένου, μεταξύ 

άλλων, ότι πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα. 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος: 

 

«1. Για σκοπούς παροχής φοιτητικής χορηγίας εφαρμόζονται εισοδηματικά καθώς 

και περιουσιακά κριτήρια. 

 

2. Εισοδηματικά κριτήρια:  Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της 

οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα 

χιλιάδες ευρώ, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 

περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό 

εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες 

ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο.» 

Σύμφωνα, δε, με τις ερμηνευτικές διατάξεις (άρθρο 2) του ίδιου Νόμου: 

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που 

αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος 

από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η 

κρατική φοιτητική μέριμνα και το οποίο προέρχεται από– 

 

(α) εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου∙ 
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(β) οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό 

σχέδιο, εσωτερικού και εξωτερικού∙ 

 

(γ) ενοίκια∙ 

 

(δ) έσοδα από τόκους και μερίσματα∙ 

 

(ε) διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 

Νόμων του 1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των 

Συζύγων Νόμων του 1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, εφόσον έχει αποδεδειγμένα παρασχεθεί∙ 

 

(στ) επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής 

φύσεως∙ 

 

(ζ) δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίων 

Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙ 

 

(η) επίδομα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 

2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

 

Νοείται ότι το επίδομα που παραχωρείται με βάση τον πιο πάνω Νόμο σε άτομα με 

αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις δεν περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για 

σκοπούς υπολογισμού της κρατικής φοιτητικής μέριμνας∙ 
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(θ) επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των 

περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙ 

 

(ι) οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη Δημοκρατία ή στο 

εξωτερικό, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12, 

 

αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης που 

προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, 

καθώς και από επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα µε αναπηρίες ή χρόνιες 

παθήσεις που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων∙.  

 

Για τον υπολογισμό των ακαθάριστων οικογενειακών εισοδημάτων, η ΥΦΜ λαμβάνει 

πληροφορίες που εξασφαλίζει από διάφορες κυβερνητικές Υπηρεσίες, μέσω διασύνδεσης 

αρχείων μέσω της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών, τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά 

Ιδρύματα αλλά και από τα στοιχεία της αίτησης.  

 

 

4. Διαπιστώσεις : 

 

Επίκεντρο της παρούσας  διερεύνησης  είναι το κατά πόσο είναι  ορθός ή όχι ο χειρισμός των 

αιτήσεων από την ΥΦΜ για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, με το να λαμβάνει υπόψη, 

για τον καθορισμό του ύψους του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος, τα εισοδήματα που 

έχουν λάβει τα μέλη της οικογένειας εντός του έτους που προηγείται του έτους της αίτησης, 

ανεξάρτητα εάν σε αυτά περιλαμβάνονται αναδρομικά δικαιώματα προηγούμενων 

ετών.   
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Στην προκειμένη περίπτωση, η ΥΦΜ περιέλαβε στον υπολογισμό του οικογενειακού 

εισοδήματος για το έτος 2019 το ποσό των €5.979,84, που αντιστοιχούσε σε παροχές 

ανεργιακού επιδόματος του παραπονούμενου για  την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019, ενώ 

σύμφωνα με την βεβαίωση λήψης παροχής την οποία ο παραπονούμενος εξασφάλισε από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 20/7/2020, για την περίοδο 1/1/2019 - 31/12/2019 

του καταβλήθηκε ανεργιακό επίδομα ύψους € 5.677.68.    

 

Η διαφορά των €302.16 οφείλετο στο γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

καθυστέρησαν να του καταβάλλουν επίδομα ανεργίας προηγούμενου έτους (2018), το οποίο 

καταβλήθηκε εντός του έτους 2019.   

 

Η καθυστέρηση όμως αυτή, δεν ήταν εξ υπαιτιότητας του παραπονούμενου,  και είχε ως 

αποτέλεσμα να αυξήσει το οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 στις €64.144,91 και, στη 

βάση των εν ισχύ εισοδηματικών κριτηρίων, να απορριφθεί η αίτηση του παραπονούμενου για 

παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, επειδή ξεπερνούσε κατά €144,91 του ανώτατου 

εισοδηματικού κριτηρίου, ανεξάρτητα εάν το ποσό των €302.16 αφορούσε σε αναδρομικό 

επίδομα ανεργίας για το έτος  2018 και άρα ανήκε στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

του έτους 2018 και όχι του έτους 2019. 

 

Ο συνυπολογισμός, ωστόσο, ποσών που αφορούν σε κρατικές παροχές (χορηγίες, επιδόματα 

κ.α.) προηγούμενων ετών, στον καθορισμό του οικογενειακού εισοδήματος ενός οικονομικού 

έτους, δυνατόν να διευρύνει, εμμέσως, πλην, όμως, ουσιαστικά, την περίοδο αναφοράς και 

να προσδίδει εσφαλμένη εικόνα για το οικογενειακό εισόδημα για το συγκεκριμένο  οικονομικό 

έτος, με αποτέλεσμα η Διοίκηση να ενεργεί με πλάνη περί τα πράγματα( Παπαϊωάννου κ.α. 

(Αρ. 2) ν. Δημοκρατίας (1991) 3 Α.Α.Δ. 713)  και να οδηγείται ενδεχομένως σε εσφαλμένα 

ευρήματα που δυνατόν να ανατρέπουν την εισοδηματική εικόνα του υποψήφιου αιτητή σε 

βάρος του και να του αποστερούν την οικονομική βοήθεια, που με βάση τα οικονομικά 

δεδομένα που ίσχυαν, κατά τον ουσιώδη χρόνο αξιολόγησης τους, θα δικαιούταν.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση, εάν η ΥΦΜ δεν συνυπολόγιζε το ποσό των €302.16  που 

αφορούσε σε αναδρομικό επίδομα ανεργίας για το έτος 2018, το οποίο όφειλε να 
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καταβάλει μέσα στο έτος 2018, στον καθορισμό του ακαθάριστου ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος για το έτος 2019, η αίτηση του παραπονούμενου για παροχή κρατικής 

φοιτητικής μέριμνας θα γινόταν αποδεκτή.    

 

Καθίσταται προφανές  ότι με την υφιστάμενη πρακτική της ΥΦΜ,  η τυχόν καθυστέρηση 

στην καταβολή κρατικών παροχών ή άλλων ποσών από την Πολιτεία ενδέχεται να αποβαίνει 

σε βάρος των αιτητών  για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας σε βαθμό που να 

εξουδετερώνει, στην πράξη, το δικαίωμα λήψης της φοιτητικής χορηγίας και να  

καταστρατηγεί  τον σκοπό που επιδιώκει η παροχή της φοιτητικής μέριμνας, που δεν είναι 

άλλος από την οικονομική στήριξη που παρέχει η Πολιτεία στις οικογένειες των 

φοιτητών/τριών.  

 

Το πρόβλημα αυτό δυνατόν να μεγεθύνεται όταν οι μη έγκαιρα καταβαλλόμενες κρατικές 

παροχές ή τα άλλα ποσά αφορούν όχι μόνο σε ένα έτος, αλλά σε περισσότερα έτη, με 

αποτέλεσμα η αναδρομική καταβολή τους να ανατρέπει παντελώς το οικογενειακό 

εισόδημα του έτους για το οποίο εξετάζεται, το οποίο δεν θα αντανακλά στις 

πραγματικές ανάγκες της οικογένειας εφόσον θα πιστώνονται στο υπό κρίση έτος  τα 

«χρωστούμενα» των προηγούμενων ετών, την έλλειψη των οποίων ο διοικούμενος 

μπορεί να κάλυψε ακόμη και με δάνεια .  

 

Είναι προφανές ότι ο διοικούμενος δεν θα πρέπει να επωμίζεται τις παραλείψεις της 

διοίκησης που σχετίζονται με καθυστέρηση ,ως προς την εξέταση, έγκριση και καταβολή  

των παροχών / επιδομάτων, ώστε αυτή να αποβαίνει σε βάρος των οποιωνδήποτε 

δικαιωμάτων έχουν οι πολίτες, για το έτος το οποίο δικαιούνται την χορηγία, με τον 

υπολογισμό στο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα για ένα οικονομικό έτος, αναδρομικών 

δικαιωμάτων προηγούμενων ετών.  

 

Άλλωστε σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης1 των περι Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου, η διοίκηση δε δικαιούται, επικαλούµενη τις ίδιες της τις παραλείψεις 

                                                 
1 Άρθρο 51(2)  των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων (Ν. 
158(Ι)/1999) 
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για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούµενος, να αγνοεί µια ευνοϊκή γι’ αυτόν κατάσταση 

η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο και να αρνείται την υπέρ του διοικουµένου συναγωγή 

των ωφεληµάτων και των νόµιµων συνεπειών που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή 

(Παπαλεοντίου και άλλοι ν. Δημοκρατίας, Υποθ. Αρ. 637/92, ημερ. 13.1.1995, 

Παπαμιλτιάδους-Μπατίστα ν. Δημοκρατίας, Υποθ. Αρ. 61/95, ημερ. 2.4.1995).  

 

Πρόσθετα, η υποχρέωση της Διοίκησης να ασκεί την αρμοδιότητά της μέσα σε εύλογο 

χρόνο, κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμων, ώστε η απόφασή της να είναι επίκαιρη σε σχέση με τα πραγματικά ή 

νομικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται.    

 

Εν προκειμένω, η εφαρμοστέα πρακτική της ΥΦΜ  παραβιάζει τόσο τις  πιο πάνω αρχές  όσο 

και την αρχή της χρηστής διοίκησης, όπως αυτή διασφαλίζεται στο άρθρο 50 των περί 

των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων, που επιβάλλει στη Διοίκηση να 

ενεργεί, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας,  σύµφωνα µε το περί δικαίου 

αίσθηµα, ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων σε κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση να αποφεύγονται ανεπιεικείς και άδικες λύσεις.  

 

 

Συμπεράσματα : 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο χειρισμός που έτυχε η  αίτηση του παραπονούμενου από την 

ΥΦΜ οδήγησε σε ανεπιεική και άδικη λύση, αφού ο συνυπολογισμός του ποσού των  

€302.16  που αφορούσε σε αναδρομικό επίδομα ανεργίας για το έτος  2018, ανέτρεψε 

την εισοδηματική εικόνα του παραπονούμενου για το έτος 2019, με αποτέλεσμα να 

απωλέσει το δικαίωμα του σε παροχή φοιτητικής μέριμνας για τους δύο φοιτητές γιους του.  

 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και αδιαμφισβήτητη, τόσο από μέρους των αιτητών όσο 

και από μέρους της Διοίκησης, αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων κάθε οικογένειας που 

αιτείται παροχής φοιτητικής μέριμνας για συγκεκριμένο οικονομικό έτος, θα ήταν σκοπιμότερο 
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τα όποια εισοδήματα/ επιδόματα να συνυπολογίζονται για το οικονομικό έτος που αυτά 

αφορούν και όχι για το έτος που αυτά καταβάλλονται.  

 

Συνέχιση της υφιστάμενης πρακτικής της ΥΦΜ θα συνεπάγεται, για κάποιες περιπτώσεις,  τη 

δημιουργία ανεπιεικών και άδικων λύσεων, εφόσον στο οικογενειακό εισόδημα  

συνυπολογίζονται και ποσά που αφορούν σε αναδρομικές παροχές προηγούμενων 

οικονομικών ετών. 

 

Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής θα οδηγήσει σταδιακά στη συρρίκνωση του 

κύκλου των δικαιούχων για παροχή φοιτητικής μέριμνας, ενώ εάν τα ποσά των 

αναδρομικών παροχών αποδίδονταν στα οικονομικά έτη που αυτά αφορούσαν, θα 

διασφαλιζόταν η ορθή αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων κάθε οικογένειας, η άρση των 

όποιων ενστάσεων και η αποφυγή οποιωνδήποτε άδικων χειρισμών.   

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ : 

 

1. Έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 (4) των περί των Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου Νόμων, δεν απαγορεύεται στη Διοίκηση να ασκήσει τη διακριτική της 

εξουσία και να εξετάσει ιδιαίτερα κάθε υπόθεση που παρουσιάζεται ενώπιόν της και πιο 

συγκεκριµένα να εξετάσει αν τα ιδιαίτερα περιστατικά της κάθε υπόθεσης δικαιολογούν 

απόκλιση από τη γενική πολιτική / επίσημη ή ανεπίσημη πρακτική ή τα κριτήρια που η 

ίδια χάραξε για παρόµοιες υποθέσεις, εισηγούμαι όπως η ΥΦΜ, για την προκειμένη 

περίπτωση, ασκήσει τη διακριτική της εξουσία και επανεξετάσει, υπό το φως των πιο πάνω 

διαπιστώσεων, την αίτηση του παραπονούμενου.   

 

2. Εισηγούμαι περαιτέρω την επανεξέταση και τον επανακαθορισμό της πρακτικής που 

ακολουθείται ούτως ώστε τα αναδρομικά ποσά επιδομάτων που απέκτησαν οι διοικούμενοι με 

την έγκριση της αιτήσεως τους για φοιτητική χορηγία το προηγούμενο έτος / έτη,  να μην 

πιστώνεται στο έτος που εξετάζεται η νέα αίτηση, καθότι αυτό ανατρέπει το πραγματικό 

οικογενειακό εισόδημα του ουσιώδους χρόνου και εξουδετερώνει το δικαίωμα φοιτητικής 

χορηγίας, βασιζόμενη η κρίση αυτή, σύμφωνα με την νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
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Παπαϊωάννου κ.α. (Αρ. 2) ν. Δημοκρατίας (1991) 3 Α.Α.Δ. 713)  σε πλάνη περί τα 

πράγματα που να οδηγεί την Διοίκηση ενδεχομένως σε εσφαλμένα ευρήματα. 

 

Η Έκθεση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.   

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 


