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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας
μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΠΟΦΕΝ
Πρόσθετη χορηγία για αεροπορικά ναύλα και στέγαση θα δοθεί σε σημαντικό αριθμό
φοιτητών, αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του προς τα

ΜΜΕ ο Υπουργός Παιδείας,

Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, μετά τη συνάντηση που είχε
σήμερα στο Υπουργείο με τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών
Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) κ. Ραφαηλ Ζαχαριάδη. Στη συνάντηση παρέστη και ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας κ. Γαβριήλ Μίθηλλος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου στις δηλώσεις του είπε: «Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν
πληθωριστικές πιέσεις σε όλο τον κόσμο και οι φοιτητές μας είτε στην Κύπρο είτε στο
εξωτερικό αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία αφορούν στη στέγαση και στα
αεροπορικά εισιτήρια, οι τιμές των οποίων έχουν αυξηθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις πληθωριστικές πιέσεις, όπως και το αίτημα που
διατυπώθηκε από την ΠΟΦΕΝ αποφασίσαμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που
έχουμε και της πολιτικής για τη φοιτητική χορηγία, να διατεθεί, όπως προβλέπεται, ένα
ποσό €3-3,5 εκατ., για να δοθεί ως πρόσθετη χορηγία για αεροπορικά ναύλα ύψους
€200 σε περισσότερους από 2.000 φοιτητές εξωτερικού και να δοθεί επίσης πρόσθετη
χορηγία για στέγαση, ύψους €500, που θα ενισχύσει αρκετές χιλιάδες φοιτητές μας.
Ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της ΠΟΦΕΝ, αξιοποιώντας τα περιθώρια που μάς
δίνονται στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού για τη φοιτητική χορηγία, και έχει γίνει
συζήτηση με την Ομοσπονδία και για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε καταληκτικά ο
Υπουργός Παιδείας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ ανέφερε ότι η ΠΟΦΕΝ χαιρετίζει τις
ενέργειες του Υπουργού Παιδείας για τη διάθεση του αδιανέμητου κονδυλίου σε

φοιτητές που το έχουν πραγματικά ανάγκη και εξέφρασε την ικανοποίησή του, διότι οι
προτάσεις της ΠΟΦΕΝ υιοθετήθηκαν.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσοι φοιτητές θα επωφεληθούν από αυτά τα
κονδύλια, ο κ. Προδρόμου είπε: «Με βάση τους υπολογισμούς που έχουν γίνει θα
επωφεληθούν 2.200 για τα αεροπορικά ναύλα και η ενίσχυση για τη στέγαση αφορά
περισσότερους από 6.000 φοιτητές».
Σε ερώτηση αν τα ποσά αυτά θα προστεθούν στη φοιτητική χορηγία που δίνεται κάθε
χρόνο, ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε: «Πρόκειται για το πόσο το οποίο μπορούμε
να διαθέσουμε από τον Προϋπολογισμό μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε
τώρα τον Προϋπολογισμό αξιοποιούμε όμως τον Προϋπολογισμό, διαθέτοντας το
κονδύλι που παραμένει διαθέσιμο, στοχεύοντας στα αεροπορικά ναύλα και στη
στέγαση».
Ερωτηθείς αν θα υπάρξει συγκεκριμένη αίτηση που θα κάνουν οι φοιτητές, ο κ.
Προδρόμου ανέφερε: «Όχι, είναι στη βάση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και των
στοιχείων τα οποία επεξεργάζεται η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας. Θα μεταβιβαστεί
η πρόσθετη χορηγία στους λογαριασμούς των δικαιούχων».

