17 Ιουλίου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2017
Ειδ. Επιστήµονας: Πετρούλα Βορριά (τηλ.:2131306829)
1. Υπουργό Οικονοµικών κύριο Τσακαλώτο
Νίκης 5-7
10562 Αθήνα
2. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων κύριο Γαβρόγλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
ΘΕΜΑ : Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την χορήγηση στεγαστικού επιδόµατος
φοιτητών.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά διαµαρτυρία πολιτών για την καθυστέρηση
ανταπόκρισης σε αίτηµα χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος φοιτητή, που αφορά την
παρούσα χρονική περίοδο (2017) αλλά και την προηγούµενη (2016) από το Πανεπιστήµιο
Πατρών και µε το παρόν έγγραφο θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31, παρ. 4 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ
Α 17) περί «Ρύθµισης θεµάτων φοιτητικής µέριµνας», η οποία αντικατέστησε την παρ. 7 του
άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α`15) ορίζεται ότι «Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργού Οικονοµικών και των καθ` ύλη
αρµόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής του ανωτέρω
επιδόµατος, ο χρόνος πληρωµής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς
ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωµής αυτού, ο τρόπος
λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ,
Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η ενταλµατοποίηση της δαπάνης
πραγµατοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγµατοποιείται η
εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη των ισχυουσών περί παραγραφής
διατάξεων και µε τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλµατοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω
φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οι οποίες µεταβιβάζονται στον
προϋπολογισµό τους σε διακριτό κωδικό αριθµό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε
δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αναλαµβάνονται από τους προϋπολογισµούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά, για το
έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγµατοποιηθεί µε
µεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).».
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Κατά την αλληλογραφία µας µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα του Πανεπιστηµίου Πατρών,
λάβαµε το µε αρ. πρωτ. 568/12664/10.05.17 έγγραφο, µε το οποίο µας γνωστοποιήθηκε η
αδυναµία του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας να προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος του τρέχοντος έτους, επειδή δεν έχει
εκδοθεί η παραπάνω Κ.Υ.Α. Ειδικότερα, ενηµερωθήκαµε ότι οι φορείς που έχουν αναλάβει
την παραπάνω αρµοδιότητα της ρύθµισης θεµάτων φοιτητικής µέριµνας, δεν έχουν έως
σήµερα τη δυνατότητα επεξεργασίας, εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης των αιτήσεων
χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών, επειδή δεν έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική
Απόφαση, µε την οποία θα καθοριστεί η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής του εν λόγω
επιδόµατος.
Ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων και δεδοµένου ότι το εν λόγω επίδοµα θεσµοθετήθηκε
προκειµένου να ενισχύσει τις οικογένειες των φοιτητών, που σπουδάζουν µακριά από την
κατοικία της οικογένειάς τους, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι επιβάλλεται, βάσει της
αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου προς
τη διοίκηση, η άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου να ολοκληρωθεί η
χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών.
Σε αναµονή της ανταπόκρισής σας, ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με τιµή

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση:
Κύριο ********
1) Πανεπιστήµιο Πάτρας
Πανεπιστηµιούπολη
∆ιεύθυνση Φοιτητικής Μέριµνας
26000 Ρίο
2) Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
∆ηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Υπόψη ∆/ντή κου Αλεξόπουλου
3) Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
Γενική ∆ιεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης
∆ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι

