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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 251/6-8-2019»  
                 
                                                                                                 

   Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 251/6-8-2019, την οποία κατέθεσε ο 
Βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα: «Προβλήματα με την στέγαση και σίτιση των 
φοιτητών σε Σχολές που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές αυξημένης ζήτησης», σας 
κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 

 Οι φοιτητές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της φοιτητικής 
μέριμνας που λαμβάνει η πολιτεία για την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων, 
δικαιούνται, εκτός των άλλων κοινωνικών παροχών, και στέγαση. Στα Α.Ε.Ι. λειτουργούν 
φοιτητικές εστίες. Στο άρθρο 53 του νόμου 4009/2011 (195 Α΄), καθώς και στο άρθρο 8 
του νόμου 4485/2017 (114 Α΄), όπως ισχύουν, ορίζονται αντιστοίχως τα εξής: 
 «Άρθρο 53 - Φοιτητική μέριμνα - Υγειονομική περίθαλψη 
…β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την 
ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και 
την έδρα του ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό…». 



 

 
«Άρθρο 8 - Εσωτερικός Κανονισμός 
1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και 
γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι. 2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και ιδίως τα εξής:   … ε) Οι 
διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, τους κανόνες 
λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών …  στέγασης 
και σίτισης,…». 
      Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965 
Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, δια βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την 
παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
της παραγράφου 1β του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), ορίζονται οι 
δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, φοιτητές των Α.Ε.Ι.  
      Ειδικότερα, στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 1 της ίδιας Απόφασης 
ορίζεται ότι: 
       «…8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), δεν επαρκεί για την κάλυψη της 
δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της 
παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή 
Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη 
στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις 
κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες. 
 9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 
229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75 Α΄), 
και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).  

β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με 
τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή 
υιοθετηθέντα. 
    γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των 
γονέων τους.  

δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν 
υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.  

ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη 
αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους.  

στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή 
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία 
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά 
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.  

ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου 
θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 
(Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους». 
     Επιπλέον, επισημαίνεται ότι χορηγείται στεγαστικό επίδομα 1.000 € σε φοιτητές Α.Ε.Ι., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (15 Α’) και της με αριθ. 
140832/Z1/31-08-2017 (2993 Β’) ΚΥΑ, όπως ισχύουν. 

 



 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δικαιούχοι του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που 
θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας για το στεγαστικό επίδομα, 1-30 Ιουνίου εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους. Το μεγαλύτερο μέρος των προϋποθέσεων ελέγχεται μέσω αυτόματης 
διασύνδεσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία.  
     Όσον αφορά στα θέματα που αφορούν στη διαβίωση των φοιτητών στον χώρο των 
Α.Ε.Ι., ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (195 Α’) και 4485/2017 (114 Α΄).  
     Ειδικότερα, στο άρθρο 50  του νόμου 4009/2011 ορίζεται ότι: «… α) Με τον Οργανισμό 
του ιδρύματος συνιστάται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας» με πρόεδρο 
τον πρύτανη ή αναπληρωτή του και με μέλη του καθηγητές και φοιτητές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην επόμενη περίπτωση, με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων 
για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος, καθώς και με την ορθή 
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων. β) Το συμβούλιο 
φοιτητικής μέριμνας αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, 
συντάσσει εκθέσεις, ιδίως κατόπιν μελέτης σχετικών αναφορών, και διατυπώνει προτάσεις 
βελτίωσης της φοιτητικής μέριμνας, τις οποίες υποβάλλει στον πρύτανη ή και στο 
Συμβούλιο του ιδρύματος».  
      Επιπροσθέτως, στo άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β΄ «Κανονιστικό Πλαίσιο Αυτοδιοίκησης 
των Α.Ε.Ι.» του νόμου 4485/2017 (114 Α΄) ορίζονται τα ακόλουθα: 
 Άρθρο 7 – Οργανισμός «… 2. Με τον Οργανισμό, ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής 
δομής και λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα εξής: … γ) Η σύσταση, ιδίως, των 
παρακάτω υπηρεσιών του Ιδρύματος και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, 
στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία: …». 
      Σας γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις ύψους 40 εκ. ευρώ που αφορούν σε Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας τους (ΑΛΕ 2310802065).  
      Τέλος, πρόθεση της νυν πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι να υπάρξει το κατάλληλο 
πλαίσιο και τα εργαλεία και προς τα Α.Ε.Ι., για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης 
όπως οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για την κατασκευή φοιτητικών εστιών και μάλιστα με ιδιαίτερη μέριμνα για τα 
Πανεπιστήμια της περιφέρειας.  
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