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Λευκωσία 17/11/2015
Πρόεδρο και Μέλη
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο
Νόμος που προβλέπει για την κρατική φοιτητική μέριμνα
και συναφή θέματα
Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να καταθέσουμε τις εισηγήσεις μας για το πιο
πάνω υπό εξέταση θέμα.
Για τη φοιτητική χορηγία - Ζητούμε
1. Να επανέλθει η πρόνοια που υπάρχει στον υφιστάμενο νόμο για τη φοιτητική
χορηγία με την οποία δεν υπολογίζεται στο οικογενειακό εισόδημα, το επίδομα
τέκνου.
2. Το υπολογιζόμενο εισόδημα των €59.000 να αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε
πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. (για άρση της αδικίας/ανισότητας)
3. Να επανέλθει η πρόσθετη φοιτητική χορηγία για όταν η πολύτεκνη οικογένεια
μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό ίσχυε διαχρονικά μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2011 όπου εκεί εκ παραδρομής και άδικα έχει αφαιρεθεί.
4. Η αξία των περιουσιακών κριτηρίων να αυξάνονται κατά €100.000 για κάθε
πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. Σημειώνουμε ότι με την νέα πρόνοια για
υπολογισμό της αξίας με τιμές του 2013 αντί του 1980 θα μειωθούν οι δικαιούχοι.
Υπενθυμίζουμε ότι η φοιτητική χορηγία δόθηκε και ως αντιστάθμισμα μετά την κατάργηση
των φορολογικών εκπτώσεων (για τα δίδακτρα, κ.λπ) το 1996 και το βασικό ύψος της
παραμένει αναλλοίωτο από τότε. Ως εκ τούτου η περαιτέρω στόχευση της που έγινε το
2011 & 2012 μέσα στα πλαίσια του μνημονίου με την τρόικα και είχε ως αποτέλεσμα τον
αποκλεισμό οικογενειών από το δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία ήταν άδικη και έπληξε τις
οικογένειες, τις γεννήσεις και το Δημογραφικό.
Παραθέτουμε πιο κάτω τις ανάλογες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο
νομοσχέδιο.
Για τη φοιτητική Χορηγία
Να τροποποιηθούν τα πιο κάτω εδάφια στο Νόμο, άρθρο 2 στην σελίδα 6 και 8 και στο
Πρώτο Παράρτημα (άρθρο 4) στην σελίδα 25 και 26 ως εξής:
Α.Χ. επιστολές
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Στο Νόμο:
Στο άρθρο 2 σελίδα 6 να διαγραφεί η παράγραφος (θ) που έχει προστεθεί και
προνοεί ότι το επίδομα τέκνου θα λαμβάνεται υπόψη στο οικογενειακό εισόδημα.
Στην υποπαράγραφο της παραγράφου (ι) να προστεθεί μετά
«…απασχόληση…» δεύτερη γραμμή η φράση «…το επίδομα τέκνου…»

την

λέξη

Η υποπαράγραφος της παραγράφου (ι) να διατυπωθεί ως εξής:
«αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους
φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, την κρατική φοιτητική
μέριμνα, υποτροφίες, καθώς και επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα
με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
Στο άρθρο 2 σελίδα 8 στο τέλος της παραγράφου (γ) να προστεθεί το εξής:
«Νοείται ότι, για τους σκοπούς των παραγράφων (α), (β) και (γ), οποιοδήποτε
τέκνο οικογένειας με τρία ή οικογένειας με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα το οποίο
συμπληρώνει το προβλεπόμενο στις παραγράφους αυτές όριο ηλικίας, εξακολουθεί
να συνυπολογίζεται για σκοπούς οποιουδήποτε, βάσει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου, καταβλητέας φοιτητικής χορηγίας.
Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με έκαστο των υπολοίπων τέκνων, στην ίδια
οικογένεια θα συνεχίσει να καταβάλλεται η πρόσθετη φοιτητική χορηγία ανά τέκνο
που λαμβάνει η οικογένεια με τρία τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα
τέκνα».
Στο πρώτο παράρτημα (σελίδα 25 & 26):
Το εδάφιο 2 στο οποίο να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου το εξής « … όταν αυτή
έχει μέχρι και 2 τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το μέγιστο όριο
αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου»
Το εδάφιο 2 να διατυπωθεί ως εξής:
2. Εισοδηματικά κριτήρια: Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια, της οποίας
το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα
χιλιάδες ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι και 2 τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα
από 2 τέκνα, το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο
τέκνο πέραν του δευτέρου.
Α.Χ. επιστολές
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Το εδάφιο 6 στο οποίο να προστεθεί μετά τη λέξη «…δικαιούχες…» πρώτη γραμμή η
φράση «…πολύτεκνες και τρίτεκνες…»
Το εδάφιο 6 να διατυπωθεί ως εξής:
6. Οι δικαιούχες πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα τέκνα
έχουν δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατόν (50%) της
φοιτητικής χορηγίας.
Το εδάφιο 3 στο οποίο να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου το εξής « … όταν αυτή
έχει μέχρι και 2 τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το μέγιστο όριο
αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου»
Το εδάφιο 3 να διατυπωθεί ως εξής:
3. Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, εφόσον η συνολική αξία
των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται –
(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, και
(β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1.1.2013 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του
παρόντος Νόμου,
δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι και 2
τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά
εκατό χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Με εκτίμηση
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
Παρασκευάς Σαμάρας
Πρόεδρος

Α.Χ. επιστολές
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