26 Μαΐου 2008
∆ελτίο Τύπου
Σας γνωρίζουµε ότι αναρτάται σήµερα στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη,
στο λήµµα «Εκθέσεις - Πορίσµατα» Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, καθώς
και στην ειδική σελίδα «Συνήγορος του µετανάστη, του πρόσφυγα και του
οµογενούς», Πόρισµα µε θέµα «Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς
φοιτητές».
Πιο συγκεκριµένα:
Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής αναφοράς αναδείχθηκε η άρνηση του Ι.Κ.Υ. να
χορηγήσει σε αλλοδαπό φοιτητή υποτροφία προπτυχιακών σπουδών λόγω επιδόσεων
µε την αιτιολογία ότι, βάσει των οικείων διατάξεων, οι σχετικές υποτροφίες και
βραβεία χορηγούνται µόνο σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε Πόρισµα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων επισηµαίνοντας ότι η µη χορήγηση σε αλλοδαπούς φοιτητές
οικονοµικών ενισχύσεων που έχουν τον χαρακτήρα επιβράβευσης των επιδόσεων και
όχι κοινωνικής παροχής εγείρει προβληµατισµό ως προς τη συµφωνία της µε την
αρχή της αξιοκρατίας, η οποία δεν συναρτάται µε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη,
αλλά µε το δικαίωµα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας κατά το άρθρο 5
παρ.1 του Συντάγµατος, και άρα προστατεύεται στο πρόσωπο καθενός. Η άρνηση
χορήγησης υποτροφιών επίδοσης σε αλλοδαπούς, και µάλιστα σε αλλοδαπούς που
έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά σχολεία και άρα είναι κατά τεκµήριο ενταγµένοι
ισχυρά στην κοινωνική ζωή, τείνει στο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αθέµιτης
διάκρισης σε βάρος τους για λόγους εθνικής καταγωγής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε επίσης ότι οι έως σήµερα ισχύουσες
κανονιστικές ρυθµίσεις του Ι.Κ.Υ.: α) δεν καλύπτουν τους κοινοτικούς πολίτες, β)
δεν λαµβάνουν υπόψη τους νεώτερες επιταγές της νοµοθεσίας που έχουν ως στόχο
την προώθηση της ισότιµης µεταχείρισης και της οµαλής κοινωνικής ένταξης των
αλλοδαπών που έχουν ειδική σχέση µε την Ελλάδα.
Με το Πόρισµά του ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει την ανάγκη αναθεώρησης
του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της
δυνατότητας διεκδίκησης βραβείων και υποτροφιών επί ίσοις όροις µε τους Έλληνες
τόσο για τους κοινοτικούς όσο και για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών που έχουν
αναπτύξει ισχυρούς προσωπικούς δεσµούς µε την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να απευθύνεστε στην κυρία Ρόη
Τζαβάρα (210-7289610) και τον κύριο Πέτρο Παραγυιό (210-7289625).

