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Περιγραφή Παραπόνου

(1) Ο κ. εκτοπισμένος δυνάμει καταγωγής φοιτητής στο
εξωτερικό, με επιστολή του ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2017, μου υπέβαλε 
παράπονο, αναφορικά με το περιεχόμενο ανακοίνωσης που η Υπηρεσία Μερίμνης και 
Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων είχε εκδώσει περί το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και 
με την οποία γνωστοποιούσε ότι δέχεται αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου σε 
εκτοπισθέντες και παθόντες φοιτητές αποκλειστικά Κυπριακών Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων, αποκλείοντας, έτσι, τους εκτοπισθέντες και παθόντες φοιτητές 
Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Είναι η θέση του παράπονού μενού ότι αυτό συνιστά 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εισάγοντας δυσμενή διάκριση των 
δεύτερων σε σχέση με τους πρώτους.

(2) Ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε, επίσης, ότι ο αρμόδιος λειτουργός της 
εμπλεκόμενης Υπηρεσίας αρνήθηκε να παραλάβει την αίτησή το , στερώντας του, έτσι 
τη δυνατότητα υπαγωγής της απόφασης που θα λαμβανόταν σε σχέση με αυτήν, σε 
δικαστικό έλεγχο.

2. Περιγραφή έρευνας

Ο παραπονούμενος είναι εκτοπισμένος δυνάμει καταγωγής και φοιτητής στη 
Θεσσαλονίκη, όπου μισθώνει διαμέρισμα για σκοπούς διαμονής του στην πόλη αυτή

Επικαλούμενος την προσφυγική του ιδιότητα ισχυρίζεται ότι, επιχείρησε να υποβάλει 
στην εμπλεκόμενη Υπηρεσία αίτηση για επιδότηση του ενοικίου αλλά αυτή (αίτηση ), 
δεν παρελήφθη από λειτουργό της εν λόγω Υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν έτυχε 
οποιασδήποτε εξέτασης από την Αρμόδια Αρχή.

Με σχετική επιστολή μου έθεσα υπόψη του Διευθυντή της εμπλεκόμενης Υπηρεσίας 
τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, για τα σχόλια και τις απόψεις του. Επειδή σε 
διάστημα 6 μηνών δεν παρέλαβα οποιαδήποτε απάντηση , κρίθηκε αναγκαίο να σταλεί 
υπενθυμητική επιστολή γεγονός που οδήγησε εν τελεί στην παραλαβή σχετικής 
επιστολής εκ μέρους του Διευθυντή. Σ' αυτήν έγινε αναφορά στις πρόνοιες της οικείας 
νομοθεσίας (όπως θα παρατεθούν πιο κάτω), οι οποίες, σύμφωνα με το Διευθυντή, 
ακολουθούνται κατά την εξέταση των αιτήσεων, ενώ σχόλια, όσον αφορά την υπ. 
αρ. (2) πιο πάνω πτυχή του παραπόνου, δεν παρατέθηκαν.

Ωστόσο, σε τηλεφωνικές επαφές Λειτουργού του Γραφείου μου, που διερεύνησε το 
παράπονο, με αρμόδιους λειτουργούς της εμπλεκόμενης Υπηρεσίας, οι οποίες έγιναν 
με αφορμή το υπό κρίση παράπονο .διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με την θέση τους, 
υπάρχει αδυναμία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο



απαιτηθεί για σκοπούς εξέτασης της αίτησης για παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 
από φοιτητή που μισθώνει κατοικία στο εξωτερικό και ως εκ τούτου το γεγονός αυτό 
οδήγησε στην θέσπιση των εν λόγων κανονισμών με το περιεχόμενο που έχουν μέχρι 
και σήμερα.

3. Νομικό πλαίσιο - Νομολογία

(1) Στο Άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας. Σύμφωνα 
με αυτήν, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοίκησης και της δικαιοσύνης, 
δικαιούμενοι να τύχουν ίσης μεταχείρισης.

(2) Στον Καν. 2(2) των Περί Ενοικιοστασίου (Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες και 
Παθόντες) (τροποποιητικών) Κανονισμών, που εκδόθηκαν δυνάμει των άρθρων 
24 και 33 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουάριου 
2012, δικαιούχος παραχώρησης επιδόματος ενοικίου είναι και το πρόσωπο που 
κατέχει πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα 
με τους Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2007, νοουμένου ότι το 
πρόσωπο αυτό φοιτά σε αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και μισθώνει κατοικία 
σε πόλη άλλη από την περιοχή της μόνιμης διαμονής του.

Καθορίζεται δηλαδή ως προϋπόθεση για την καταβολή επιδόματος σε φοιτητή, ο 
χώρος που βρίσκεται η σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δη να βρίσκεται στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και όχι η ταυτότητα του δικαιούχου ως εκτοπισθέντα, 
μετακυλίζοντας το κριτήριο από υποκειμενικό σε αντικειμενικό /τοπικό δημιουργώντας 
μια διαφορετική μεταχείριση στα πρόσωπα που τελούν υπό την ίδια ιδιότητα 
(εκτοπισθέντες) .

Νομολογία

(3) Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί της Πολιτικής Έφεσης Αρ. 7419 
[Ανδρέας Γεωργίου Σεργίδης V Κυπριακή Δημοκρατία, 1991, I ΑΑΔ, 119] 
αναφέρθηκε σχετικά :

«ΙΣΟΤΗΤΑ -  ΑΡΘΡΟ 28.1 και 28.2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Το άρθρο 28 έχει ως λόγο (Βλ. Mikrommatis ν. The Republic, 2 R.S.C.C, 125) 
την ουσιαστική σε αντίθεση με την φαινομενική ισότητα. Η δυναμική της αρχής 
της ισότητας επιβάλλει την ανίχνευση της φύσης, των υποκειμένων και 
αντικειμένων του δικαίου ώστε να αποδίδονται τα ίσα στα όμοια και τον 
αποκλεισμό της ταύτισης των ανομοίων.

Κατά τον Αριστοτέλη η ισότητα ταυτίζεται με το ίδιο το δίκαιο. Ανάλογη θέση 
υποστηρίζεται και από τον Πλάτωνα. Όπως εξηγείται στο σύγγραμμα του 
καθηγητή Μάνεση Ή  συνταγματική αρχή της ισότητας και η εφαρμογή της από
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τα Δικαστήρια” η έννοια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότητας του νόμου 
έγκειται στην εξασφάλιση της αναλογικής ισότητας.

Η ομοιογένεια μεταξύ των υποκειμένων του δικαίου και πραγμάτων συνιστά τον 
παρονομαστή της ισότητας, όπως εισηγήθηκε ο κ. Σεργίδης με αναφορά στις 
γνωμάτευσης του δικαστηρίου που εκδόθηκαν στην Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ν. Βουλής των Αντιπροσώπων**. Η ομοιογένεια σύμφωνα με μια από τις 
γνωματεύσεις που δόθηκαν στην πιο πάνω υπόθεση προσδιορίζεται ως εξής:-

*Σελ.446 -  Βλ. επίσης Ηθικά Νικομάχεια Ε 1130Β (Αριστοτέλης), Νόμων 757A 
και Πολιτικά Γ  1280 (Πλάτωνας). **Αναφορά 2/89, εκδόθηκε στις 29/8/89.

Ή  ομοιογένεια μεταξύ πραγμάτων ή της θέσης ή της κατάστασης ατόμων για 
σκοπούς ίσης μεταχείρισης δεν προσδιορίζεται μικροσκοπικά ή σχολαστικά 
αλλά με γνώμονα την ουσιαστική συνάφεια μεταξύ τους. Όταν η ομοιογένεια 
μεταξύ πραγμάτων, της θέσεως ή των περιστάσεων ατόμων είναι τόσο μεγάλη 
ώστε να συνθέτουν ομάδα ατόμων ή υποκειμένων με βάση κοινό παρονομαστή 
ομοιογένειας ο νομοθέτης έχει τη διακριτική ευχέρεια να ταξινομήσει τα 
πράγματα ή τα υποκείμενα του δικαίου σε ξεχωριστή κατηγορία και να προβεί 
σε νομοθετικές ρυθμίσεις διάφορες από εκείνες που ισχύουν για άλλες 
συγγενικές αλλά όχι ομοιογενείς κατηγορίες προσώπων ή πραγμάτων. Τόσο η 
συμπερίληψη πραγμάτων ή ατόμων σε ομοιογενή κατηγορία όσο και οι 
διακρίσεις που γίνονται στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ατόμων πρέπει να 
έχουν, όπως ορίζει η νομολογία, λογικό έρεισμα το οποίο να πηγάζει από την 
ομοιότητα ή διαφορές μεταξύ των πραγμάτων ή των φορέων των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων. ” »

(4) Στην δε Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί της Αναθεωρητικής Έφεσης
Αρ.1956 [Πανικός Θεοχαρίδης V Κυπριακή Δημοκρατία, 1998, III Α.Α.Δ,63]
αναφέρθηκαν τα εξής:

« Η θεμελιακή αρχή η οποία προκύπτει τόσο από την Ελληνική όσο και την 
Κυπριακή νομολογία είναι τούτη. Αποκλείονται διακρίσεις οι οποίες δεν 
ανάγονται σε εγγενείς διαφορές μεταξύ των υποκειμένων ή αντικειμένων 
του δικαίου. (Βλ. Mikrommatis ν. The Republic, 2 R.S.C.C. 125 (και τη 
σχετιζόμενη μ'αυτή Republic (Minister of Finance and Another) v. Demetrios 
Demetriades (1977) 3 C.L.R. 213λ The Board for Registration of Architects and 
Civil Engineers v. Christodoulos Kyriakides (1966) 3 C.L.R. 640, Arakian and 
others (1972) 3 C.L.R. 294, Σεργίδης ν. Δημοκρατίας (1991) 1 Α.Α.Δ. 119, 
Μενελάου και άλλοι ν. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 370, Γεωργίου και άλλοι ν. 
Δημοκρατίας, Υπ. Αρ. 48/92 κ.α. ημερ. 7.7.1997, Φιλιππίδης και Υιοί Λτδ ν 
Δημοκρατίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 378, Αντωνίου ν. Δημοκρατίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 
441.»

Εάν τα υποκείμενα ή αντικείμενα της ρύθμισης είναι ομοιογενή, δενχωρεί 
διάκριση. Εάν είναι ανομοιογενή χωρεί και παρέχεται ευχέρεια για τη 
θεσμοθέτηση διάφορου κανόνα ή την υιοθέτηση διάφορης ρύθμισης. »
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4. Συμπεράσματα -  Κριτική -  Εισηγήσεις -  Συστάσεις

Αρχίζοντας από τη δεύτερη πτυχή του παραπόνου, τον ισχυρισμό, δηλαδή, περί μη 
παραλαβής της αίτησης του παράπονού μενού από λειτουργό της εμπλεκόμενης 
Υπηρεσίας, ο οποίος δεν καταρρίφθηκε , αναφέρεται, γενικά, ότι δε συνιστά σύννομη 
δράση η άρνηση παραλαβής οποιοσδήποτε αίτησης εκ μέρους οποιοσδήποτε 
Υπηρεσίας.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραλαμβάνονται, να τυγχάνουν εξέτασης με βάση την 
κείμενη νομοθεσία και να διαβιβάζεται απάντηση, δεόντως αιτιολογημένη, στον αιτητή, 
ώστε, αυτός, στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του να μπορέσει, εφόσον το 
επιθυμεί, να καταφύγει στη Δικαιοσύνη.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας ως δεδομένη και έχοντας ως αφόρμηση τη μη παραλαβή της 
αίτησης του παραπονούμενου από την εμπλεκόμενη Υπηρεσία, τη μη εξέταση της, τη 
μη διαβίβαση απάντησης, σχετικά, σε αυτόν και, ένεκα της τελευταίας, της αδυναμίας 
του να καταφύγει στη Δικαιοσύνη, όπου θα είχε την ευκαιρία να προβάλει εκεί τους 
ισχυρισμούς του περί άνισης μεταχείρισης των φοιτητών του εξωτερικού, σε σχέση με 
τους φοιτητές στην Κύπρο, αναφορικά πάντα με το επίδομα ενοικίου, προκύπτει ότι οι 
πρόνοιες των ισχυόντων Κανονισμών [παρ.3(2) πιο πάνω] θα πρέπει να 
απασχολήσουν το Υπουργείο Εσωτερικών καθ’ότι οι εκ καταγωγής 
εκτοπισμένοι φοιτητές είναι εκτοπισμένοι, είτε φοιτούν στην Κύπρο, είτε 
φοιτούν στο εξωτερικό και είναι εξ' αυτής της ιδιότητας που δικαιούνται το 
επίδομα.

Υποκείμενο του δικαίου, είναι ο/η εκτοπισμένος/η φοιτητής/τρια (και η συναφής 
ανάγκη του για στέγαση) και όχι ο/η εκτοπισμένος/η φοιτητής/τρια που ειδικά 
σπουδάζει στην Κύπρο.

Η χώρα φοίτησης, δεν αλλοιώνει την ιδιότητα των φοιτητών ως εκτοπισμένων, και 
εφόσον αυτός είναι ο λόγος που παραχωρείται επίδομα ενοικίου δεν δικαιολογείται 
οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των ομοίων περιπτώσεων που αφορούν όλους τους 
εκτοπισμένους φοιτητές.

Ως εκ τούτου σύμφωνα και με τις προαναφερθείσες αποφάσεις δεν χωρεί διάκριση σε 
ομοιογενή υποκείμενα του δικαίου.

Όσον αφορά τις δυσκολίες σε θέματα ελέγχου, στις οποίες έγινε αναφορά από 
Λειτουργούς της εμπλεκόμενης Υπηρεσίας, αυτές δεν αποτελούν λόγο διατήρησης της 
εν λόγω διάκρισης.

Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να εξεύρει τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών οι 
οποίες πιθανόν να ανακύψουν και των οποίων δε δύναται να γίνεται επίκληση, 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η άνιση μεταχείριση που καταγράφεται πιο πάνω.
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Εισηγήσεις :

Όσο αφορά την πρώτη πτυχή του παραπόνου εισηγούμαι όπως η Διεύθυνση της 
εμπλεκόμενης Υπηρεσίας δώσει οδηγίες στους αρμόδιους υπαλλήλους να 
παραλαμβάνουν όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις που υποβάλλονται σ'αυτήν, έστω και 
αν κατά την κρίση τους είναι προδήλως αβάσιμη αίτηση .

Κατά δεύτερο εισηγούμαι όπως οι πρόνοιες των Περί Ενοικιοστασίου (Επιδόματα σε 
Εκτοπισθέντες και Παθόντες) Κανονισμών, τύχουν αναθεώρησης και σχετικής 
τροποποίησης ούτως ώστε να μην δημιουργούν οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των 
εκτοπισμένων φοιτητών που φοιτούν στην Κύπρο και αυτών που φοιτούν στο 
εξωτερικό .

Ως εκ τούτου η παρούσα κρίνεται σκόπιμο να κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών ως το αρμόδιο Υπουργείο για να επιληφθεί των 
διαπιστώσεων που προέκυψαν από την εξέταση του εν λόγω παραπόνου.

Μαρία ΣτυλιανούΥ\οττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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