
Αρ. Φακ.:13.24.020  
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
(Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» 

 (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του 2011» 

 

 Στα ̟λαίσια της στόχευσης των κοινωνικών ̟αροχών,  ̟ου ̟ροωθεί η 
Κυβέρνηση, α̟οφασίστηκε η στόχευση του Ε̟ιδόµατος Τέκνου και της 
Φοιτητικής Χορηγίας ̟ου ̟αραχωρούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία Χορηγιών και 
Ε̟ιδοµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών (ΥΧΕ), στη βάση εισοδηµατικών και 
̟εριουσιακών κριτηρίων. Η εν λόγω στόχευση στηρίζεται σε δύο βασικούς 
άξονες: 
 

• Κοινωνική δικαιοσύνη µέσω της συνέχισης της στήριξης οικογενειών µε 
χαµηλά εισοδήµατα και εξαίρεσης οικογενειών µε υψηλά εισοδήµατα.  

• ∆ηµοσιονοµική Εξυγίανση. (Συµφωνία Κυβέρνησης µε αρχηγούς 
̟ολιτικών κοµµάτων- εξοικονόµηση €200εκ α̟ό τις κοινωνικές ̟αροχές).  
 

2. Α̟ό την εφαρµογή των ̟ροτεινόµενων εισηγήσεων ̟ροκύ̟τει ετήσια 
εξοικονόµηση στα δηµόσια οικονοµικά ύψους €102 εκ. Στο συνηµµένο στην 
Εισηγητική Έκθεση Πίνακα, φαίνονται λε̟τοµέρειες σε σχέση µε την εν λόγω 
εξοικονόµηση. 
 
3. Η ̟ροτεινόµενη στόχευση, η εφαρµογή της ο̟οίας θα αρχίσει για το 
Ε̟ίδοµα Τέκνου α̟ό την 1.1.2012 και για τη Φοιτητική Χορηγία α̟ό το 
ακαδηµαϊκό έτος 2011/2012, υλο̟οιείται µε την τρο̟ο̟οίηση του ̟ερί της 
Παροχής Ε̟ιδόµατος Τέκνου Νόµου και της εφαρµογής του νέου ̟ερί Παροχής 
Φοιτητικής Χορηγίας Νόµου (κρίθηκε σκό̟ιµη η αντικατάσταση του 
υφιστάµενου Νόµου).  
 
4. Τα εισοδήµατα της οικογένειας τα ο̟οία θα λαµβάνονται υ̟όψη για την 
καταβολή του ε̟ιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας,  θα είναι εκείνα 
̟ου α̟οκτήθηκαν 2 χρόνια ̟ριν α̟ό το έτος της ̟αραχώρησης των ε̟ιδοµάτων. 
Η ε̟ιλογή του χρόνου αναφοράς των εισοδηµάτων στα 2 έτη αντί του 
̟ροηγούµενου έτους α̟ό το έτος καταβολής του ε̟ιδόµατος, ̟ροέκυψε α̟ό τις 
τεχνικές δυσκολίες ̟ου θα ̟ροέκυ̟ταν κατά την ε̟αλήθευση των εισοδηµάτων 
των αιτητών. Παράλληλα, τίθεται όριο όσον αφορά την κατοχή ̟εριουσιακών 
στοιχείων, δηλαδή ακινήτων, καταθέσεων και µετοχών, των ο̟οίων η συνολική 
αξία, σε τρέχουσες τιµές, δεν θα ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει το €1,2 εκ.   
 
5. Τα  εισοδήµατα ̟ου θα λαµβάνονται υ̟όψη  είναι τα ακόλουθα: 

- εισοδήµατα α̟ό εργασία ή α̟ασχόληση των µελών της οικογένειας,  



 2 

-  συντάξεις,  
- τόκοι α̟ό καταθέσεις/ οµόλογα/χρεόγραφα 
- έσοδα α̟ό ενοίκια και µερίσµατα 
- ε̟ιχορηγήσεις α̟ό τον Κυ̟ριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών 
- διατροφή (σε ̟ερί̟τωση διαζευγµένων)   
- οι κοινωνικές ̟αροχές και ε̟ιδόµατα ̟ου χορηγούνται α̟ό το κράτος, 

συµ̟εριλαµβανοµένου και του δηµοσίου βοηθήµατος ̟ου ̟αραχωρείται 
α̟ό τις Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και του ̟ασχαλινού ε̟ιδόµατος 
(α̟ό τα εν λόγω ε̟ιδόµατα, θα εξαιρούνται ε̟ιδόµατα τα ο̟οία χορηγούνται λόγω 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτητών και τα ο̟οία ε̟ιβαρύνουν σηµαντικά τη θέση 

τους ό̟ως ̟.χ. ε̟ιδόµατα σε άτοµα µε ανα̟ηρίες (συµ̟εριλαµβανοµένων τυφλών, 
ατόµων µε βαριά βαρηκοΐα και άλλες ειδικές ανάγκες) και χρόνιες ̟αθήσεις). 
 

6. Πρόσθετα της εισαγωγής εισοδηµατικών και ̟εριουσιακών στοιχειών, για 
το ε̟ίδοµα τέκνου, µειώνεται το όριο ηλικίας του τέκνου, βάσει της ο̟οίας 
̟αραχωρείται το ε̟ίδοµα, µέχρι την ολοκλήρωση της µέσης εκ̟αίδευσης (18/19 
ετών) ή µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά (20 ετών),  
Ε̟ίσης, γίνεται εφαρµογή της έννοιας εξαρτώµενου τέκνου και της καταβολής 
του ε̟ιδόµατος ανάλογα µε τον αριθµό των τέκνων στην οικογένεια, ̟ου 
στοχεύει στη διόρθωση της στρέβλωσης ̟ου ̟αρουσιαζόταν µεταξύ των 
̟ολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών α̟ό τη µία και των οικογενειών µε ένα 
και δύο ̟αιδιά α̟ό την άλλη, ό̟ου για ̟αράδειγµα το ε̟ίδοµα ̟ου δινόταν σε 
̟ολύτεκνη οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο ήταν τρεισήµισι φορές 
µεγαλύτερο α̟ό αυτό ̟ου λάµβανε η οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο. 
Ανάλογος  χειρισµός γίνεται και στην καταβολή της φοιτητικής χορηγίας.  
 
7. Πρόσθετα, η φοιτητική χορηγία στις ̟ερι̟τώσεις µετα̟τυχιακών 
φοιτητών τερµατίζεται, µε εξαίρεση των ̟ερι̟τώσεων ̟ου το οικογενειακό 
εισόδηµα δεν υ̟ερβαίνει τις €30.000. Για τους διδακτορικούς φοιτητές η 
φοιτητική χορηγία τερµατίζεται.  
 
8. Ε̟ίσης, στο ̟λαίσιο της ̟ροσ̟άθειας ̟ου καταβάλλεται για 
εκσυγχρονισµό του ∆ηµοσίου Βοηθήµατος, κρίθηκε σκό̟ιµο ό̟ως το ε̟ίδοµα 
̟ου ̟αραχωρείται, σε οικογένειες µε µόνο γονέα α̟ό τις Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας του Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υ̟αχθεί 
στον ̟ερί Παροχής Ε̟ιδόµατος Νόµο. Προς το σκο̟ό αυτό η ΥΧΕ ετοίµασε 
ειδικό σχετικό Σχέδιο, το ο̟οίο θα τύχει της έγκρισης του Υ̟ουργικού 
Συµβουλίου.  
 
9. Για την καταβολή των ̟ιο ̟άνω ε̟ιδοµάτων θα α̟αιτηθεί ό̟ως τα 
µηχανογραφηµένα συστήµατα της ΥΧΕ τρο̟ο̟οιηθούν ως ε̟ίσης και τα έντυ̟α  
υ̟οβολής αίτησης.  
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10. Σε ότι αφορά δε τον τρό̟ο καταβολής τους, ε̟ειδή ̟λέον για τη 
διεκ̟εραίωση των αιτήσεων θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ενδελεχής εξέταση τους, η 
καταβολή των ε̟ιδοµάτων θα µ̟ορεί να γίνεται µετά το 1ο τρίµηνο του 
ε̟όµενου έτους. Ιδιαίτερα κατά το ̟ρώτο έτος εφαρµογής των ̟ληρωµών, 
ενδέχεται να ̟αρατηρηθεί µεγαλύτερη καθυστέρηση. Περαιτέρω, θα α̟αιτείται η 
υ̟οβολή αίτησης κάθε χρόνο για τον έλεγχο του δικαιώµατος. Σε ότι αφορά την 
καταβολή του ε̟ιδόµατος στις οικογένειες µε τρία και ̟ερισσότερα εξαρτώµενα 
τέκνα θα γίνεται ανά τρίµηνο, αντί µηνιαία ̟ου γίνεται σήµερα. 
  
11. Τονίζεται ότι η α̟οτελεσµατική εφαρµογή της κοινωνικής στόχευσης θα 
εξαρτηθεί α̟όλυτα α̟ό την υιοθέτηση ενός α̟οτρε̟τικού ̟λαισίου ε̟ιβολής 
̟οινών σε ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ψευδών δηλώσεων ή/και ψευδών 
̟αραστάσεων. ∆ιαφορετικά δεν θα ̟ροάγεται  η κοινωνική δικαιοσύνη. Προς το 
σκο̟ό αυτό-  

(α)  έχουν τρο̟ο̟οιηθεί οι σχετικές ̟ρόνοιες ̟ου ̟ροβλέ̟ουν σηµαντική 
αύξηση των ̟οινών, 
 
(β) ̟αρέχεται η δυνατότητα στην ΥΧΕ, ό̟ου κρίνει σκό̟ιµο, να ζητεί και 
ε̟ι̟ρόσθετα δικαιολογητικά ̟ου αφορούν τους αιτητές και τα µέλη της 
οικογένειας α̟ό άλλες Υ̟ηρεσίες και ̟ηγές,  
 
(γ) ̟αρέχεται η δυνατότητα στην ΥΧΕ να διενεργεί, ό̟ου κρίνει σκό̟ιµο, 
ενδελεχής ελέγχους για τη δια̟ίστωση των δηλωθέντων στοιχείων.  

 
 
12. Συνοψίζοντας,  σύµφωνα µε τις ̟ρόνοιες των υ̟ό αναφορά νοµοσχεδίων 
ε̟ιτυγχάνονται, κυρίως, τα ακόλουθα: 
 
(α) σε ότι αφορά το ε̟ίδοµα τέκνου:  
 

(i.) ̟ροβλέ̟εται η καταβολή του σε οικογένειες στη βάση  εισοδηµατικών 
κριτηρίων ̟ου διαµορφώνονται ανάλογα µε τη σύνθεση της οικογένειας 
και ̟εριουσιακών κριτηρίων, ό̟ως  φαίνονται στο Συνηµµένο Ι. Πιο 
συγκεκριµένα, το ε̟ίδοµα συνεχίζει να καταβάλλεται σε  οικογένειες µε 
ένα εξαρτώµενο τέκνο όταν το εισόδηµά τους δεν υ̟ερβαίνει τα €39.000 
και  σε οικογένειες µε 2 έως 4 εξαρτώµενα τέκνα τα €89.000.  Στις 
̟ολυµελείς οικογένειες το ανώτατο εισοδηµατικό όριο, αυξάνεται 
ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων κατά €10.000 για κάθε 
̟ρόσθετο τέκνο, ̟έραν των τεσσάρων,   

 
 

(ii.) κλιµακωτή µείωση α̟ό 10% -50% του ̟οσού του ε̟ιδόµατος τέκνου ̟ου 
̟αραχωρείται στους δικαιούχους, ανάλογα µε το ύψος του 
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οικογενειακού εισοδήµατος και διατήρηση του ̟οσού του βασικού και 
του ̟ρόσθετου ε̟ιδόµατος τέκνου ̟ου ̟αραχωρείται στις οικογένειες µε 
χαµηλά εισοδήµατα µέχρι €39.000. (Στο Συνηµµένο ΙΙ φαίνεται το ύψος 
του ̟ροτεινόµενου ε̟ιδόµατος ανά εισοδηµατική κατηγορία ),   

 
(β) σε ότι αφορά τη φοιτητική χορηγία: 
 

(i.) ̟ροβλέ̟εται η καταβολή της σε οικογένειες στη βάση  εισοδηµατικών 
κριτηρίων ̟ου διαµορφώνονται ανάλογα µε τη σύνθεση της οικογένειας 
και ̟εριουσιακών κριτηρίων, ό̟ως  φαίνονται στο Συνηµµένο ΙΙΙ. Πιο 
συγκεκριµένα, η χορηγία συνεχίζει να καταβάλλεται σε  οικογένειες των 
ο̟οίων το εισόδηµα δεν υ̟ερβαίνει τα €90.000. Στις ̟ολυµελείς 
οικογένειες το ανώτατο εισοδηµατικό όριο, αυξάνεται ανάλογα µε τον 
αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων κατά €10.000 για κάθε ̟ρόσθετο τέκνο, 
̟έραν των τεσσάρων,   

 
(ii.) κλιµακωτή µείωση του ύψους της φοιτητικής χορηγίας α̟ό 7,5% - 50% 

̟ου ̟αραχωρείται σε δικαιούχες οικογένειες µε υψηλότερα εισοδήµατα, 
ανάλογα µε το ύψος τους και διατήρηση του ̟οσού της φοιτητικής 
χορηγίας ̟ου ̟αραχωρείται στις οικογένειες µε εισοδήµατα µέχρι 
€30.000. (Στο Συνηµµένο ΙV φαίνεται το ύψος της ̟ροτεινόµενης 
χορηγίας ανά εισοδηµατική κατηγορία), 
 

(iii.) αντίστοιχη µείωση των ̟οσών ̟ου ̟αραχωρούνται ε̟ι̟ρόσθετα στις 
̟ερι̟τώσεις καταβολής διδάκτρων και στις οικογένειες µε τρία ή 
̟ερισσότερα τέκνα, στο 50% της ̟ροτεινόµενης φοιτητικής χορηγίας. 

 
13. Το Υ̟ουργικό Συµβούλιο στη συνεδρία του στις 11/11/2011 ενέκρινε τα 
τρο̟ο̟οιητικά Νοµοσχέδια τιτλοφορούµενα: «Ο ̟ερί Παροχής Ε̟ιδόµατος 
Τέκνου (Τρο̟ο̟οιητικός) Νόµος του 2011» και «Ο ̟ερί Παροχής Φοιτητικής 
Χορηγίας Νόµος του 2011» (αντίγραφα των ο̟οίων ε̟ισυνά̟τονται στα 
Παράρτηµα 1 και 2) και εξουσιοδότησε τον Υ̟ουργό Οικονοµικών να τα 
καταθέσει στη Βουλή των Αντι̟ροσώ̟ων συνοδευόµενα α̟ό τις  Αιτιολογικές 
Εκθέσεις  του Γενικού Εισαγγελέα, για µελέτη και ψήφιση. 
 
 
 

---------------------------------------- 
 
17 Νοεµβρίου 2011                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 

∆ηµοσιονοµική 
Επίπτωση € εκ. Περιγραφή 

2012 

 Επίδοµα Τέκνου   

Ι. Οικογένειες µε εισοδήµατα έως €39.000: 
∆ιατήρηση των υφιστάµενων ποσών του Βασικού και του Πρόσθετου επιδόµατος τέκνου αλλά  µε  βάση τον 
αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων και όχι ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 

Υφιστάµενη κατάσταση παραχώρηση επιδόµατος τέκνου 

Οικογένειες 
Εισοδήµατα έως 

€19.500 
Εισοδήµατα από 

€19.500 έως €39.000 
Σύνολο 

Οικογενειών 

Μονότεκνη 4.241 6485 10.726 

∆ίτεκνη 3.446 9382 12.828 

Τρίτεκνη 2.859 7661 10.520 

Πολύτεκνη 2.704 4911 7.615 

Σύνολο 13.250 28439 41.689 

 
Προτεινόµενη παραχώρηση επιδόµατος τέκνου 

Οικογένειες 
Εισοδήµατα έως 

€19.500 
Εισοδήµατα από 

€19.500 έως €39.000 
Σύνολο 

Οικογενειών 

µε ένα εξαρτώµενο 
τέκνο 5.412 8.941 14.353 

µε δύο εξαρτώµενα 
τέκνα 4.523 11.864 16.387 

µε τρία εξαρτώµενα 
τέκνα 2.284 5.794 8.078 

µε τέσσερα και άνω 
εξαρτώµενα τέκνα 1.031 1.840 2.871 
Σύνολο 13.250 28.439 41.689 

 
 

-11,5 
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∆ηµοσιονοµική 
Επίπτωση € εκ. Περιγραφή 

2012 

ΙΙ. Οικογένειες µε εισοδήµατα άνω των €39.000: 
A. Οικογένειες µε ένα εξαρτώµενο τέκνο:  Τερµατισµός της παραχώρησης επιδόµατος σε οικογένειες µε ένα 
εξαρτώµενο τέκνο και εισοδήµατα άνω των €39.000.  
 
Αριθµός Οικογενειών: 29.278 
 
B. Οικογένειες µε 2 ή και περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα: Παραχώρηση του επιδόµατος µειωµένου κατά 
10% σε 5 εισοδηµατικές οµάδες αυξάνοντας το εισόδηµα κατά €10.000.  Η παραχώρηση του επιδόµατος θα 
γίνεται µε βάση τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων και όχι ανεξαρτήτως ηλικίας.  
 

Εισοδήµατα 
Ποσοστό 
Μείωσης 

Οικ. 2 εξ. τεκν Οικ. 3 εξ. τεκν Οικ. 4  και άνω εξ. τεκν Σύνολο 

€39.000-
€49.000 

10% 11.779 4.051 984 16.814 

€49.000-
€59.000 

20% 4.908 1.688 410 7.006 

€59.000-
€69.000 

30% 2.945 1.013 246 4.204 

€69.000-
€79.000 

40% 1.472 506 123 2.102 

€79.000-
€89.000 

50% 1.227 422 103 1.752 

άνω των 
€89.000* 

100% 2.209 760 760 3.728 

Σύνολο  24.540 8.439 2.051 35.030 
*για οικογένειες µε περισσότερα από 4 εξαρτώµενα τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε εξαρτώµενο 
τέκνο πέραν του τετάρτου και το ποσό του επιδόµατος τέκνου ανέρχεται σε €695. 

 
-14,5 

 
 
 
 
 

-19,6 

ΙΙ. Τερµατισµός της χορήγησης του επιδόµατος µέχρι την ολοκλήρωση της µέσης εκπαίδευσης (18/19 ετών) ή 
µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά (20 ετών).  
 

-29,6 
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∆ηµοσιονοµική 
Επίπτωση € εκ. Περιγραφή 

2012 

Αρ. Τέκνων 29.655 (δε συµπεριλαµβάνονται τα τέκνα οικογενειών  µε ένα εξαρτώµενο και εισοδήµατα άνω των 
€39.000 (6.880 τέκνα) 

V. Παραχώρηση µηνιαίως επιδόµατος τέκνου ύψους €200, σε µονογονεϊκές οικογένειες που λαµβάνουν 
επίδοµα, στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων, έναντι κατάργησης του σχεδίου που εφαρµόζεται από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας. 
 
Αριθµός δικαιούχων µονογονεϊκών οικογενειών που λαµβάνουν επίδοµα τέκνου: 8.654 οικ. µε 15.691 τέκνα 
∆απάνη πρόσθετου µηνιαίου επιδόµατος: €36,3 εκ. 
Εξοικονόµηση από το δηµόσιο βοήθηµα: €50 εκ. 

-13,7 

Υποσύνολο επιδόµατος τέκνου -88,9 

Φοιτητική χορηγία   

Α.  Οικογένειες µε εισοδήµατα έως €30.000: 
∆ιατήρηση των υφιστάµενων ποσών της φοιτητικής χορηγίας και των πρόσθετων ποσών, σε προπτυχιακούς 
φοιτητές. Το ίδιο ισχύει και για τους µεταπτυχιακούς  φοιτητές.  
Αρ. Φοιτητών: 

- προπτυχιακοί: 9.145 
- µεταπτυχιακοί: 865 
- Σύνολο: 10.010 

Καµία 
εξοικονόµηση 

Β. Οικογένειες µε εισοδήµατα άνω των €30.000  

Β1. Προπτυχιακοί Φοιτητές 
o Παραχώρηση µειωµένης φοιτητικής χορηγίας σε 6 εισοδηµατικές οµάδες1, αυξάνοντας το εισόδηµα κατά 

€10.000. 

 
 

-4,1 

                                                 
1
 7,5% µείωση για εισοδήµατα από €30.000 έως €40.000 

15% µείωση για εισοδήµατα από €40.000-€50.000 
22,5% µείωση για εισοδήµατα από €50.000-€60.000 
30% µείωση για εισοδήµατα από €60.000-€70.000  
40% µείωση για εισοδήµατα από €70.000- €80.000 
50% µείωση για εισοδήµατα από €80.000-€90.000 
50% µείωση για εισοδήµατα άνω των €90.000 (για οικογένειες µε περισσότερα από 4 τέκνα, όπου το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε τέκνο πέραν 
του τετάρτου) 
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∆ηµοσιονοµική 
Επίπτωση € εκ. Περιγραφή 

2012 

o Παραχώρηση µειωµένων πρόσθετων χορηγιών, σε 6 εισοδηµατικές οµάδες1, αυξάνοντας το εισόδηµα 
κατά €10.000. 

Φοιτητική Χορηγία 
o ∆ικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές:19.965 
o Αριθµός φοιτητών που εξαιρούνται:1.370 

Πρόσθετα ποσά 
o καταβολή διδάκτρων:€1 εκ. 
o τρίτεκνες οικογένειες:€1,5 εκ. 
o πολύτεκνες οικογένειες. €1 εκ. 

 
 

-3,5 
 
 

Β2. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
Κατάργηση της φοιτητικής χορηγίας και των πρόσθετων ποσών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µε οικογενειακά 
εισοδήµατα άνω των €30.000. 
Φοιτητική Χορηγία 

o Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών που εξαιρούνται: 2.015 
Πρόσθετα ποσά 

o καταβολή διδάκτρων: €0,3 εκ. 
o τρίτεκνες οικογένειες: €0,6 εκ. 
o πολύτεκνες οικογένειες. €0,3 εκ. 

 
-3,4 

 
 

-1,2  
 
 

Γ. ∆ιδακτορικοί Φοιτητές 
Κατάργηση της φοιτητικής χορηγίας και των πρόσθετων ποσών σε διδακτορικούς φοιτητές  
 
Φοιτητική Χορηγία 

o Αριθµός διδακτορικών φοιτητών που εξαιρούνται: 586 
Πρόσθετα ποσά 

o καταβολή διδάκτρων :€0,1εκ. 
o τρίτεκνες οικογένειες: €0,1εκ. 
o πολύτεκνες οικογένειες. €0,1 εκ. 

 
 
 
 

-1,0 
 

-0,3 

Υποσύνολο φοιτητικής χορηγίας -13,5  

Σύνολο Εξοικονόµησης -102,4  

                  



ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ 
 

Εισοδηµατικά κριτήρια: ∆ικαίωµα σε ε̟ίδοµα τέκνου έχει η οικογένεια, της ο̟οίας το 
ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υ̟ερβαίνει το αντίστοιχο ̟οσό ̟ου 
καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων στην οικογένεια:  

o µέχρι €39.000 για οικογένειες µε 1 εξαρτώµενο τέκνο 
o µέχρι €89.000 για οικογένειες µε 2 ή 3 ή 4 εξαρτώµενα τέκνα 

 
Για τις οικογένειες µε ̟ερισσότερα α̟ό 4 εξαρτώµενα τέκνα το µέγιστο όριο 
αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε ̟ρόσθετο εξαρτώµενο τέκνο ̟έραν του 
τετάρτου. 
 

Περιουσιακά κριτήρια: Το ε̟ίδοµα τέκνου ̟αραχωρείται εφόσον η συνολική αξία των 
̟εριουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται ακίνητα, 
καταθέσεις, µετοχές, χρεόγραφα και οµόλογα, δεν υ̟ερβαίνει το €1.200.000. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ 

 
Ύψος Παροχής Ε̟ιδόµατος Τέκνου 

Το ύψος του ε̟ιδόµατος τέκνου ̟ου ̟αραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται α̟ό το 
ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος και αναλύεται στους ακόλουθους Πίνακες 
Α και Β: 
 
Πίνακας Α: Ε̟ίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα έως €39.000 

Βασικό ετήσιο 
ε̟ίδοµα 

(ανά εξαρτώµενο 
τέκνο) 

Πρόσθετο ετήσιο ε̟ίδοµα 
για οικογένειες µε 
εισοδήµατα µέχρι 

€19.500,00  

(ανά εξαρτώµενο τέκνο) 

Πρόσθετο ετήσιο ε̟ίδοµα 
για οικογένειες µε 

εισόδηµα α̟ό €19.500,01  
µέχρι €39.000,00  

(ανά εξαρτώµενο τέκνο) 

Αριθµός εξαρτώµενων 
τέκνων στην οικογένεια 

€ € € 

Οικογένεια µε 1 εξαρτώµενο 
τέκνο 

€420 € 105 €50 

Οικογένεια µε 2 εξαρτώµενα 
τέκνα 

€420 €210 €155 

Οικογένεια µε 3 εξαρτώµενα 

τέκνα  

€840 

  

€315 

  

€260 

  

Οικογένεια µε 4 ή/και 

̟ερισσότερα εξαρτώµενα 
τέκνα                             

€1.390 

  

€460 

  

€290 

  

 
Πίνακας Β: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα από 39.000,01 και άνω 

Ετήσιο ε̟ίδοµα τέκνου 

Οικογενειακό εισόδηµα 

Οικογένεια µε 
2 εξαρτώµενα 

τέκνα 

(ανά 
εξαρτώµενο 

τέκνο) 

Οικογένεια µε 3 
εξαρτώµενα 

τέκνα 

(ανά εξαρτώµενο 
τέκνο) 

Οικογένεια µε 4 
εξαρτώµενα 

τέκνα 

(ανά εξαρτώµενο 
τέκνο) 

Οικογένεια µε 5 ή/και 
̟ερισσότερα 

εξαρτώµενα τέκνα 

(ανά εξαρτώµενο τέκνο) 

€39.000,01-€49,000,00 € 380 € 760 € 1.250 € 1.250 

€49.000,01-€59,000,00 € 335 € 675 € 1.110 € 1.110 

€59.000,01-€69,000,00 € 295 € 590 € 970 € 970 

€69.000,01-€79,000,00 € 250 € 505 € 835 € 835 

€79.000,01-€89,000,00 € 210 € 420 € 695 € 695 

άνω των €89.000,01*  0 0 0 € 695 

*(*για οικογένειες µε ̟ερισσότερα α̟ό 4 εξαρτώµενα τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 
για κάθε εξαρτώµενο τέκνο ̟έραν του τετάρτου και το ̟οσό του ε̟ιδόµατος τέκνου ανέρχεται σε €695). 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 
Εισοδηµατικά κριτήρια: ∆ικαίωµα σε φοιτητική χορηγία έχει η οικογένεια φοιτητή, της ο̟οίας το 
ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υ̟ερβαίνει τις €90.000, όταν αυτή έχει µέχρι και 4 
τέκνα. Για τις οικογένειες µε ̟ερισσότερα α̟ό 4 τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για 
κάθε ̟ρόσθετο τέκνο ̟έραν του τετάρτου. 

 
Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία ̟αραχωρείται εφόσον η συνολική αξία των 
̟εριουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, µετοχές, 
χρεόγραφα και οµόλογα,  δεν θα υ̟ερβαίνει το €1.200.000.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙV 
 

Ύψος Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας 
 

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας ̟ου ̟αραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται α̟ό το συνολικό 
ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος: 

 

 

Ύψος φοιτητικής 
χορηγίας 

Ύψος ̟ρόσθετης 
χορηγίας για οικογένειες 

̟ου καταβάλλουν 
δίδακτρα (ανώτατο 
̟οσό) ή έχουν 3 ή 

̟ερισσότερα τέκνα 

Οικογενειακό εισόδηµα 

  

έως  €30.000 € 1.710 € 855 

€30.000,01 - €40,000,00 € 1.580 € 790 

€40.000,01 - €50,000,00 € 1.450 € 725 

€50.000,01 - €60,000,00 € 1.320 € 660 

€60.000,01 - €70,000,00 € 1.190 € 590 

€70.000,01 - €80,000,00 € 1.020 € 510 

€80.000,01 - €90,000,00 € 850 € 425 

 Άνω των €90.000,01* € 850 € 425 

(*για οικογένειες µε ̟ερισσότερα α̟ό 4 τέκνα, ό̟ου το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά 
€10.000 για κάθε τέκνο ̟έραν του τετάρτου) 

 
Ε̟ι̟ρόσθετα, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου καταβάλλονται α̟ό την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή 
δικαιούται ̟ρόσθετο ̟οσό ίσο µε το 50% των διδάκτρων, µε ανώτατο ̟οσό το 50% της φοιτητικής 
χορηγίας, νοουµένου ότι ̟ροσκοµίζονται α̟οδεικτικά στοιχεία ̟ληρωµής των διδάκτρων.  
 
Ε̟ίσης, οι δικαιούχες οικογένειες µε τρία ή ̟ερισσότερα τέκνα δικαιούνται ̟ρόσθετο ̟οσό ίσο µε το 
50% της φοιτητικής χορηγίας. 

 
 


