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Θέµα : Προβλήµατα κατά την εφαρµογή της Κοινής Απόφασης µε αρ. 140832/Ζ1 των
Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β 2993/31.08.2017), που αφορά τον καθορισµό
διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού επιδόµατος στους
φοιτητές των ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών, σύµφωνα µε τις οποίες, οι
αιτούντες τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών, διαµαρτύρονται για την
απόρριψη του αιτήµατος, για λόγους που σχετίζονται µε το κριτήριο του εισοδήµατος, το
κριτήριο της κυριότητας ακίνητης περιουσίας, το κριτήριο της καλής επίδοσης του φοιτητή
και την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής αίτησης µέσω του συστήµατος
TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων.
Στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, στις 02.04.18 πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας, µεταξύ εκπροσώπων της
∆ιεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης (κυρίες Ζωϊτοπούλου, Τσελίκα,
Αµαξίδου) και Ειδικών Επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά µε τα προβλήµατα
που έχουν ανακύψει κατά την εφαρµογή της παραπάνω Απόφασης. Ο Συνήγορος του Πολίτη,
θα ήθελε να σας εκθέσει σχετικά τις παρακάτω διαπιστώσεις:

1) Η αντίθετη στο νόµο ερµηνεία της έννοιας του όρου « κατοικία»
Το άρθρο 10 παρ 2. του ν. 3220/2004 προβλέπει, µεταξύ των προϋποθέσεων για τη
χορήγηση του επιδόµατος: «δ) οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να µην είναι κύριοι ή
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επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµισθωµένων) που υπερβαίνουν τα
διακόσια (200) τ.µ., µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα που βρίσκονται σε δήµο …».
Οµοίως ορίζουν και οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 της ΚΥΑ 140832/Ζ1/25.8.2017.
Στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθαν αναφορές πολιτών που διαµαρτύρονται για την
απόρριψη της αίτησής τους για χορήγηση του επιδόµατος, επειδή οι γονείς τους είναι κύριοι
ηµιτελών κτισµάτων (δηλωθέντων ως τέτοιων στον κωδικό 99 του Ε9) το εµβαδόν των
οποίων, συνυπολογιζόµενο, συνεπάγεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 200 τµ1.
Το Υπουργείο Παιδείας αιτιολογεί την απόρριψη των αιτήσεων αυτών ως εξής: «Στο
σύνολο της ακίνητης περιουσίας προσµετρούνται και οι ηµιτελείς κατοικίες (κωδ. 99 στο Ε9),
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την εξαίρεσή τους»2.
Ωστόσο, θα θέλαµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
Καταρχάς, ο κωδικός 99 του εντύπου Ε9 επεξηγείται, στο ίδιο το έντυπο του Ε9, µε τον
όρο «ηµιτελές κτίσµα» και όχι «ηµιτελής κατοικία». Τόσο όµως η διάταξη του νόµου, όσο
και οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 140832/Ζ1/25.8.2017, δεν κάνουν αναφορά σε «ακίνητη
περιουσία» ή σε «κτίσµατα», αλλά σε κατοικίες. Η έννοια, ωστόσο, του όρου «κατοικία»,
και µάλιστα «ιδιοχρησιµοποιούµενη ή εκµισθωµένη», δεν µπορεί να περιλαµβάνει και
ηµιτελή κτίσµατα, στα οποία προφανώς, κατά τα διδάγµατα της λογικής και της κοινής
πείρας, δεν είναι δυνατή η διαβίωση. Ούτε είναι σύµφωνη µε το νόµο η εξοµοίωση της
στενότερης έννοιας «κατοικία» (δηλαδή ακινήτου κατάλληλου για οίκηση), µε την ευρύτερη
έννοια «ακίνητο», εξοµοίωση στην οποία ωστόσο προβαίνει η ερµηνεία που υιοθετεί, όπως
προαναφέρθηκε, το Υπουργείο Παιδείας. Συνεπώς, κατά την άποψή µας, η ίδια η γραµµατική
ερµηνεία του νόµου επιτάσσει να µην προσµετρώνται τα ηµιτελή κτίσµατα στον υπολογισµό
των κατοικιών που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των δικαιούχων του επιδόµατος.
Σηµειώνουµε, δε, ότι την άποψη αυτή υιοθετούσε παγίως το Υπουργείο Παιδείας, µε την
προηγούµενη εγκύκλιό του 1122028/8991/0016/29.12.2005, η οποία εφαρµοζόταν µέχρι
πέρυσι. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 9 της συγκεκριµένης εγκυκλίου αναφερόταν ότι:
«∆ιευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών µέτρων (200 τ.µ.) προσµετρώνται τα κενά.
∆εν προσµετρώνται τα ηµιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραµµένα από σεισµό,
εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ∆εν προσµετρώνται ακόµη τα ερειπωµένα
διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ’ όσον υπάρχει βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας».
Μάλιστα, η εγκύκλιος ανέφερε επιπλέον και ότι έπρεπε να λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό
συνιδιοκτησίας και για τον υπολογισµό του ανωτάτου ορίου των 200 τµ που προβλέπει το
άρθρο 10 παρ. 2 περ. δ΄. Συγκεκριµένα, προέβλεπε ότι «Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό
συνιδιοκτησίας λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσοστό αυτό».
Προτείνουµε λοιπόν την επαναφορά της ως άνω ερµηνείας. Ο έλεγχος του σχετικού
κριτηρίου µπορεί να γίνει ευχερώς, µε τον αποκλεισµό, κατά την εξαγωγή των σχετικών
στοιχείων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της Α.Α.∆.Ε., των ακινήτων για τα οποία
στο Ε9 έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 99 (ηµιτελές κτίσµα). Περαιτέρω, κατά το στάδιο
εξέτασης τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
διακρίβωσης και αποδοχής των ισχυρισµών των πολιτών ότι το ακίνητό τους είναι
ακατάλληλο για οίκηση (π.χ. στην αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη µε κωδικό
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240001/18, ο πολίτης έχει προσκοµίσει στοιχεία ότι το ακίνητό του είναι µισογκρεµισµένο,
προσφυγικό ακίνητο του 1920, προφανώς µη δυνάµενο να κατοικηθεί).
2) Ως προς την ύπαρξη κυριότητας/επικαρπίας ηµιτελούς κτίσµατος στον τόπο
σπουδών:
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 περ. α΄ του ν.3220/2004, προϋπόθεση
χορήγησης του επιδόµατος είναι: «α)Ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των
σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας …». Οµοίως ορίζει και η διάταξη του
άρθρου 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 140832/Ζ1/2017.
Αν και δεν έχει περιέλθει µέχρι σήµερα στον Συνήγορο του Πολίτη σχετική αναφορά, για
περιπτώσεις που ο φοιτητής ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ηµιτελούς
κτίσµατος στον τόπο σπουδών του φοιτητή, ενόψει, ωστόσο, του ότι οι σχετικές
προαναφερθείσες διατάξεις του νόµου και της ΚΥΑ κάνουν ρητή αναφορά σε «κατοικία»,
έχουµε την άποψη ότι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρµοστούν τα
προαναφερθέντα υπό 1. ∆ε θα ήταν άλλωστε νοητό να υποχρεούται ο φοιτητής να διαµείνει
στον τόπο σπουδών του σε ηµιτελές κτίσµα.
3) Η αντίθετη στο σκοπό του νοµοθέτη ερµηνεία της έννοιας «πλήρης κυριότητα
κατοικίας στην πόλη σπουδών»
Κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3220/2004: «Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος
αυτού αθροιστικώς είναι: α)Ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των σπουδών
του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας …».
Στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθαν αναφορές σύµφωνα µε τις οποίες απορρίφθηκε η
αίτηση χορήγησης φοιτητικού επιδόµατος επειδή στον τόπο σπουδών του φοιτητή ο γονέας
του είχε µόνο ποσοστό συγκυριότητας άλλης κατοικίας. Στη µία αναφορά το ποσοστό
συγκυριότητας ήταν 25%3 και στην άλλη 40%4. Μάλιστα, στην πρώτη εκ των αναφορών
αυτών, στην κατοικία που υπήρχε στον τόπο σπουδών του φοιτητή, έκτασης 70 τµ, έµεναν
ήδη η γιαγιά, η θεία και η ξαδέλφη του φοιτητή.
Το Υπουργείο αιτιολογεί την απόρριψη των σχετικών αιτήσεων µε την αιτιολογία ότι ο
νόµος κάνει λόγο γενικά για κυριότητα, και δεν εξαιρεί τις περιπτώσεις συγκυριότητας.
Θα θέλαµε να παρατηρήσουµε, ωστόσο, τα εξής: Κατά το άρθρο 1000 του ΑΚ «Ο κύριος
του πράγµατος µπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόµο ή σε δικαιώµατα τρίτων, να το
διαθέτει κατ’ αρέσκειαν και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σ’ αυτό». Ωστόσο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1113 του ΑΚ «Αν η κυριότητα του πράγµατος ανήκει σε περισσότερους
εξ αδιαιρέτου κατ’ ιδανικά µέρη, εφαρµόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία». Σχετικά µε την
κοινωνία, το άρθρο 787 του ΑΚ ορίζει ότι «Κάθε κοινωνός έχει δικαίωµα να κάνει χρήση του
κοινού αντικειµένου, εφόσον αυτή δεν εµποδίζει τη σύγχρηση των λοιπών», το άρθρο 788 ότι
«Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους µαζί τους κοινωνούς», το άρθρο 789 ότι «Με
απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών µπορεί να καθορισθεί ο τρόπος της τακτικής
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διοίκησης και εκµετάλλευσης που αρµόζει στο κοινό αντικείµενο. Η πλειοψηφία ορίζεται µε
βάση το µέγεθος των µερίδων» και το άρθρο 790 ότι «Αν η διοίκηση και η χρησιµοποίηση δεν
καθορίστηκε µε κοινή συµφωνία ή µε πλειοψηφία, καθένας από τους κοινωνούς έχει δικαίωµα
να ζητήσει να την κανονίσει το δικαστήριο µε τον τρόπο που είναι ο πιο πρόσφορος και
συµφέρει περισσότερο όλους τους κοινωνούς». Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις αυτές5, σε
περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, η χρήση αυτού αποφασίζεται καταρχήν µε οµόφωνη
απόφαση των συγκυρίων και, κατ’ εξαίρεση µόνο, µε απόφαση της πλειοψηφίας των
συγκυρίων. Συγκεκριµένα, απόφαση της πλειοψηφίας επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που
δεν υφίσταται προηγούµενη διαφορετική οµόφωνη απόφαση, ενώ εάν υπάρχει οµόφωνη
απόφαση δεν επιτρέπεται τροποποίησής της µε απόφαση της πλειοψηφίας ακόµη και εάν έχει
επέλθει µεταβολή των πραγµάτων. Μόνο µε απόφαση δικαστηρίου επιτρέπεται τροποποίηση
της οµόφωνης απόφασης των κοινωνών.
Εποµένως, ο φοιτητής (ή ο γονέας αυτού), ως απλός συγκύριος δεν µπορεί καταρχήν να
επιβάλει στους λοιπούς συγκυρίους την βούλησή του να κατοικήσει ο ίδιος (ή το τέκνο
αυτού) στο κοινό ακίνητο, ακόµη και εάν έχει ποσοστό συγκυριότητας µεγαλύτερο του 50%
(πλειοψηφία). Εάν, δε, έχει ποσοστό µικρότερο του 50% σε κάθε περίπτωση πρέπει να
εξασφαλίσει τη συναίνεση όλων ή πάντως κάποιων εκ των λοιπών συγκυρίων (δηλαδή, κατ’
εξαίρεση, εκείνων µε το ποσοστό των οποίων εξασφαλίζεται η πλειοψηφία). Όµως,
προφανώς σκοπός του νοµοθέτη για την πρόβλεψη χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος
φοίτησης ήταν να αποκλεισθεί από τη χορήγηση επιδόµατος µόνο ο φοιτητής που µπορεί να
εξυπηρετήσει ο ίδιος (ή οι γονείς του) αυτοβούλως τις στεγαστικές του ανάγκες στο χώρο
σπουδών του. Ο σκοπός αυτός δεν επιτυγχάνεται µε την ερµηνεία που υιοθετεί το Υπουργείο
(δηλαδή µε τον αποκλεισµό των φοιτητών που έχουν - οι ίδιοι ή οι γονείς τους – έστω
οποιοδήποτε ποσοστό συγκυριότητας κατοικίας στην πόλη σπουδών τους), επειδή ακριβώς ο
φοιτητής δεν µπορεί, λόγω των διατάξεων περί κοινωνίας και συγκυριότητας, να κάνει χρήση
της κατοικίας αυτής κατά τη βούλησή του.
Σηµειώνουµε, δε, ότι την άποψη αυτή υιοθετούσε παγίως το Υπουργείο Παιδείας, µε την
προηγούµενη εγκύκλιό του 1122028/8991/0016/29.12.2005, η οποία εφαρµοζόταν µέχρι
πέρυσι. Στο άρθρο 9 της συγκεκριµένης εγκυκλίου αναφερόταν σχετικά ότι: «Αν ο φοιτητής ή
ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας µε ποσοστό συνιδιοκτησίας όµως,
στην πόλη που σπουδάζει, ο φοιτητής δικαιούται του επιδόµατος».
Προτείνουµε λοιπόν την επαναφορά της ως άνω ερµηνείας. Ο έλεγχος του σχετικού
κριτηρίου µπορεί να γίνει ευχερώς, µε τον αποκλεισµό, κατά την εξαγωγή των σχετικών
στοιχείων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της Α.Α.∆.Ε., των ακινήτων για τα
οποία στο Ε9 έχει συµπληρωθεί η στήλη 16 (ποσοστό συνιδιοκτησίας).
4) Υπέρβαση του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος λόγω προσµέτρησης
σε αυτό της ελάχιστης ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
Κατά το άρθρο 10 παρ. 2γ του Ν.3220/2004, προκειµένου να χορηγηθεί το στεγαστικό
επίδοµα φοιτητών, προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του
προηγούµενου έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει «…τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του
ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο
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πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε
πηγή…».
Η υπ’αρ. 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ Β 2993) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Οικονοµικών περί καθορισµού της σχετικής διαδικασίας και των δικαιολογητικών περαιτέρω
διευκρινίζει ότι «ελέγχεται το οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους µε
αυτόµατη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήµατος υποβολής
αιτήσεων µε τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα
σχετικά στοιχεία..». Μέσω της αυτόµατης άντλησης των στοιχείων αυτών από την Α.Α.∆.Ε.,
συνυπολογίζεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα και η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική
δαπάνη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ.1θ του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος), η οποία για τους άγαµους ανέρχεται στις 3.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή βαρύνει
κάθε φορολογούµενο που υποβάλλει δική του δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, εποµένως
στην πράξη κάθε φορολογούµενο που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
βάσει του άρθρου 67 παρ.1 του Ν.4172/20136, ακόµη κι αν αναγνωρίζεται ως εξαρτώµενο
µέλος και δεν έχει καθόλου πραγµατικό εισόδηµα.
Γονείς φοιτητών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηµα χορήγησης του επιδόµατος, διαπίστωσαν ότι
το αίτηµά τους απορρίφθηκε, λόγω υπέρβασης του εισοδηµατικού κριτηρίου, επειδή στο
ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα προστέθηκε και η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική
δαπάνη για κάποιο προστατευόµενο τέκνο. Συνυπολογίστηκε εποµένως πραγµατικό και
τεκµαρτό οικογενειακό εισόδηµα
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο Συνήγορος, σε παλαιότερη παρέµβασή
του προς το τότε αρµόδιο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ), είχε τονίσει ότι για τον
υπολογισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος, σύµφωνα µε την ορθή γραµµατική
ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 2γ του Ν.3220/2004, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
διαζευκτικά το πραγµατικό ή το τεκµαρτό εισόδηµα της οικογένειας, απαλλασσόµενο ή
φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο, από κάθε πηγή. ∆ιαφορετικά, η αυθαίρετη συνάθροιση
πραγµατικού και τεκµαρτού εισοδήµατος, δηµιουργεί πλασµατικό εισόδηµα, υψηλότερο του
τελικώς φορολογούµενου, που οδηγεί σε αποτέλεσµα αντίθετο τόσο µε τη βούληση του
νοµοθέτη αναφορικά µε την οικονοµική ενίσχυση των οικογενειών µε φοιτητές, όσο και µε
τη λογική της εφαρµογής του τεκµαρτού υπολογισµού του εισοδήµατος και των τεκµηρίων
διαβίωσης εν γένει.
Μετά την παρέµβαση αυτή της Αρχής, η τότε αρµόδια ∆/ση Φορολογίας Εισοδήµατος
παρείχε διευκρινίσεις σχετικά µε την έννοια του οικογενειακού εισοδήµατος (έγγραφο υπ’αρ.
∆12Α1171214ΕΞ2012/11.12.2012), είχε δε ακολουθήσει η έκδοση οδηγίας (υπ’αρ.πρωτ.
2/74741/0026/25.11.2013) από το Γ.Λ.Κ. προς όλες τις (τότε αρµόδιες) Υ.∆.Ε., σύµφωνα µε
την οποία, για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος, ως ετήσιο συνολικό
οικογενειακό εισόδηµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό πραγµατικό
εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από
κάθε πηγή ή το αντίστοιχο τεκµαρτό εισόδηµα, σε περίπτωση που το τελευταίο είναι
υψηλότερο του πραγµατικού7.
Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης εξαιρούνται οι φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα από οποιαδήποτε πηγή και οι
κεκαρµένοι µοναχοί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 67 παρ.1 του Ν. 4172/2013
7
Βλ.σχετική σύνοψη διαµεσολάβησης https://www.synigoros.gr/resources/docs/451549.pdf
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Ο Συνήγορος εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η ανωτέρω ερµηνεία της διάταξης,
εκτός από το γεγονός ότι είναι η ορθή, είναι και εκείνη που συνάδει µε το σκοπό νοµοθέτη, ο
οποίος διαφορετικά ακυρώνεται. Θεωρούµε συνεπώς ότι εφόσον το συνολικό καθαρό
πραγµατικό εισόδηµα της οικογένειας δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο από τη διάταξη όριο
των 30.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόµενο παιδί, πέραν του
ενός, δεν πρέπει να προσαυξάνεται µε τον συνυπολογισµό τεκµαρτού εισοδήµατος, όπως
είναι η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη τέκνου της οικογένειας, γεγονός το οποίο
µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του επιδόµατος.
5) Αδυναµία υποβολής αιτήµατος χορήγησης επιδόµατος από τη µητέρα του φοιτητή,
λόγω θανάτου του δικαιούχου πατέρα, για λόγους που σχετίζονται µε τη λειτουργία
του συστήµατος TAXIS
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3220/2004, σχετικά µε τον δικαιούχο του
επιδόµατος, ορίζεται ότι «∆ικαιούχος του επιδόµατος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι
βαρύνει ο φοιτητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. Κατ` εξαίρεση,
δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή β) οι
γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή δ) είναι
υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και
δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ίδιου Νόµου.»
Περαιτέρω, η υπ’αρ. 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ Β 2993) Απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Οικονοµικών περί «∆ιαδικασίας χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος»,
διευκρινίζει στο άρθρο 4 ότι «Ο δικαιούχος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης,
υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
Α, «Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης», χρησιµοποιώντας τους
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει
θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του. Ο αιτών συµπληρώνει
υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία: α) τον αριθµό της
Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας του φοιτητή, β) τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του
ιδίου, του/της συζύγου και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή µόνο το Α.Φ.Μ.
του ιδίου καιτου/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής
(σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας), γ) τον αριθµό του ηλεκτρονικού µισθωτηρίου
συµβολαίου, δ) τον αριθµό του τραπεζικού του λογαριασµού (ΙΒΑΝ). Τα δηλωθέντα στοιχεία
ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθέσιµα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β, «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριµένες από την ΑΑ∆Ε». Σε
περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν µπορούν να διασταυρωθούν, ο αιτών
υποχρεούται να προσκοµίσει αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία του Ιδρύµατος τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική εφαρµογή. Οι
εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του Ιδρύµατος, ελέγχουν τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και
βεβαιώνουν την αποδοχή ή µη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση, επιλέγοντας το
αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρµογής. …. Σε περίπτωση που δεν προκύψει η πλήρωση
κάποιου κριτηρίου χορήγησης του επιδόµατος, η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της απόρριψης
αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρµογή από την οποία και ενηµερώνεται ο αιτών. Εφόσον
µία αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης - αίτησης θεραπείας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει
θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται
σε επεξεργασία είναι αληθή.» Επιπλέον, στο άρθρο 8 της ίδιας Υ.Α., περί «Μεταβατικών –
Τελικών ∆ιατάξεων», διευκρινίζεται ότι «Στην ΑΑ∆Ε αποστέλλονται ο κωδικός του
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µισθωτηρίου συµβολαίου και ο ΑΦΜ του ενοικιαστή, που είναι ο ΑΦΜ είτε του φοιτητή είτε
ενός εκ των γονέων του. Η ΑΑ∆Ε απαντά εάν υπάρχει το δοθέν µισθωτήριο συµβόλαιο και εάν
όντως αυτό έχει γίνει στο ΑΦΜ που δόθηκε. Επίσης, επιστρέφει την ηµεροµηνία έναρξης και τη
διάρκεια της µίσθωσης, καθώς και τη διεύθυνση της µισθωµένης κατοικίας.»
Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε µητέρα φοιτητή, του οποίου ο πατέρας (και
σύζυγος της µητέρας) απεβίωσε τον Αύγουστο του 2017. Η σύζυγος προσπάθησε να
υποβάλει η ίδια αίτηµα χορήγησης του στεγαστικού επιδόµατος στο πληροφοριακό σύστηµα
της Α.Α.∆.Ε., δεδοµένου ότι οι κωδικοί taxisnet του συζύγου της κατέστησαν ανενεργοί µετά
τη δήλωση του θανάτου του. Η αίτησή της απορρίφθηκε ηλεκτρονικά επειδή : α) παρόλο που
οι σύζυγοι είχαν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση, ο γιός τους δεν εµφανίζεται ως
προστατευόµενο µέλος της µητέρας του και β) το µισθωτήριο συµβόλαιο στο οποίο ο
πατέρας ήταν συµβαλλόµενος και έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά προς την Α.Α.∆.Ε., δεν γίνεται
αποδεκτό. Επιπλέον, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας του Τ.Ε.Ι. που διαχειρίζεται την
αίτηση, ενηµέρωσε την ενδιαφερόµενη ότι η διαχείριση χειρόγραφων ενστάσεων-αιτήσεων
θεραπείας δεν είναι δυνατή.
Στην προκειµένη περίπτωση, θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι τόσο στο νόµο όσο και
στην Κ.Υ.Α., παρόλο που προβλέπεται ο δικαιούχος, σε περίπτωση θανάτου των γονέων, δεν
προβλέπεται ο δικαιούχος ή ο τρόπος διαχείρισης της αίτησης σε περίπτωση θανάτου του
δικαιούχου γονέα (πατέρα του φοιτητή). Ωστόσο, τα τεχνολογικά µέσα της ∆ιοίκησης πρέπει
να εξελίσσονται και να προσαρµόζονται αναλόγως, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της
ορθής και αποτελεσµατικής εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας και όχι η τελευταία να
ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται ενόψει των περιορισµών που προκύπτουν από τις
υφιστάµενες τεχνικές ρυθµίσεις και δυνατότητες των ηλεκτρονικών συστηµάτων της
φορολογικής ∆ιοίκησης (330/2018 Απόφαση ΣτΕ). Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι υφίσταται
νοµοθετικό κενό, ως προς τη διαχείριση της αίτησης σε περίπτωση που ο πατέρας του
φοιτητή καθίσταται εκλιπών και προτείνουµε σαφή πρόβλεψη για την περίπτωση που
καθίσταται δικαιούχος η µητέρα, όπως άλλωστε ήδη προβλέπεται και η περίπτωση που
ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δυο γονείς. Σε περίπτωση δε, που το
πληροφοριακό σύστηµα της Α.Α.∆.Ε. δεν είναι δυνατόν να προσαρµοστεί άµεσα στην
ανάγκη διαχείρισης τέτοιων αιτήσεων και επειδή έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή
αιτήσεων του τρέχοντος έτους (από 1 έως 30 Ιουνίου), προτείνουµε την εκτός
συστήµατος διαχείριση αυτών από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
6) Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης επιδόµατος, για λόγους που σχετίζονται µε την
καλή επίδοση του φοιτητή
Κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3220/2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης του
επιδόµατος, ορίζεται ότι «Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος αυτού αθροιστικώς είναι οι
εξής: … β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους µε πιστοποιητικό της σχολής ή τµήµατος, στο
οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα µισά του
συνολικού αριθµού των µαθηµάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών
του προηγούµενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαµήνων, εκτός του πρώτου έτους για το
οποίο απαιτείται µόνο πιστοποιητικό εγγραφής.»
Περαιτέρω, η υπ’ αρ. 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ Β 2993) Απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Οικονοµικών περί «∆ιαδικασίας χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος»,
διευκρινίζει στο άρθρο 3, παρ. 4 ότι «Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα µισά
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µαθήµατα του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδοµα. Συνολικός
αριθµός µαθηµάτων θεωρείται ο προβλεπόµενος στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Για την
πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαµβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που
πραγµατοποιήθηκαν για το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για
τους πρωτοετείς φοιτητές.»
Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε πατέρας φοιτητή, ο οποίος κατήγγειλε την
απόρριψη της ένστασής του από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, επειδή ο φοιτητής εξετάστηκε
επιτυχώς στο ήµισυ του αριθµού των µαθηµάτων, τα οποία όµως ανήκουν στο πρόγραµµα
σπουδών όχι µόνον του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους αλλά και παρελθόντος έτους.
Ωστόσο, µε οδηγία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας προς όλα τα
Πανεπιστήµια (αρ. πρωτ. 12754/Β3/06.02.04), η οποία εφαρµοζόταν µέχρι πέρυσι, είχε
διευκρινιστεί ότι το επίδοµα χορηγείται στην περίπτωση επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή στο
ήµισυ των µαθηµάτων, ακόµη κι αν αυτά δεν ανήκουν µόνο στο πρόγραµµα σπουδών του
προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους αλλά και σε παρελθόντα ή και επόµενα του τρέχοντος
έτους φοίτησης, εξάµηνα.
Προτείνουµε την επαναφορά της ως άνω ερµηνείας, επειδή η αξιολόγηση των
φοιτητών συνδέεται άµεσα µε το ποσοτικό κριτήριο της επιτυχούς εξέτασης σε
συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων.
7) Αδυναµία εξέτασης του αιτήµατος, για λόγους που σχετίζονται µε την πρόσβαση
στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής αίτησης χορήγησης επιδόµατος, µέσω του
συστήµατος TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων
Με την υπ’ αρ. 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ Β 2993) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Οικονοµικών στο άρθρο 8 περί «Μεταβατικών – Τελικών ∆ιατάξεων», διευκρινίζεται ότι
«Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής αίτησης Στεγαστικού Επιδόµατος έχουν
µόνο οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόµατος. Η πρόσβαση γίνεται µέσω του συστήµατος
TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, όπου ο δικαιούχος δηλώνει τα
στοιχεία εισόδου (username και password) που διαθέτει στο TAXIS. Μόλις µία αίτηση εγκριθεί
ή απορριφθεί, ο αιτών λαµβάνει σχετική ειδοποίηση µε email στη διεύθυνση email που έχει
δηλώσει. Ο αιτών έχει πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσµατα των ελέγχων µέσα από την
εφαρµογή του Στεγαστικού Επιδόµατος.»
Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε πατέρας φοιτήτριας, ο οποίος κατήγγειλε το
γεγονός ότι υπέβαλε το αίτηµά του στην ηλεκτρονική εφαρµογή, καθώς πληρεί τα κριτήρια
υποβολής, έλαβε κωδικό αίτησης και θετικό αποτέλεσµα αξιολόγησης της αίτησης από την
εφαρµογή αλλά ουδέποτε του χορηγήθηκε το επίδοµα. Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται
ηλεκτρονική ειδοποίηση για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης προς τον ενδιαφερόµενο, ο
ίδιος πληροφορήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ότι το αίτηµά του δεν έχει υποβληθεί
και πως αυτό παρέµεινε στο στάδιο της προεπισκόπησης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιµά ότι σε περίπτωση που παρουσιάστηκαν τέτοια
προβλήµατα, κατά το πρώτο έτος της ηλεκτρονικής εφαρµογής υποβολής αίτησης
Στεγαστικού Επιδόµατος, µέσω του συστήµατος TAXIS, οι αρµόδιες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ. και
∆ιεύθυνση Φοιτητικής Μέριµνας) οφείλουν να εξετάσουν αυτά τα αιτήµατα έστω και
εκπρόθεσµα, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού
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έτους κατά την τρέχουσα περίοδο, όπως άλλωστε συνέβη και µε το αίτηµα χορήγησης του
επιδόµατος κατά το µεταβατικό στάδιο της προηγούµενης περιόδου.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, το Στεγαστικό Επίδοµα Φοιτητών νοµοθετήθηκε όπως
γνωρίζετε, µε σαφή στόχο την ενίσχυση οικογενειών, που δεν κατέχουν τα απαιτούµενα για
τις σπουδές των τέκνων τους µέσα, εντούτοις η εν λόγω Υπουργική Απόφαση και πάντως ο
τρόπος ερµηνείας και εφαρµογής των σχετικών διατάξεων δεν φαίνεται να επιτελεί σε όλες
τις περιπτώσεις τον σκοπό του νοµοθέτη, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν διεξοδικά
παραπάνω και κατά συνέπεια ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει :
•

Ως προς την προσµέτρηση των ηµιτελών κτισµάτων ή των ακατάλληλων για
οίκηση ακινήτων στις «κατοικίες» που λαµβάνονται υπόψη είτε για τον
υπολογισµό του συνολικού εµβαδού κατοικιών του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή
είτε για την ύπαρξη κατοικίας στον τόπο σπουδών του φοιτητή:
Να µην λαµβάνονται σχετικά υπόψη τα ηµιτελή κτίσµατα ή τα ακατάλληλα
για οίκηση ακίνητα.

•

Ως προς την συνιδιοκτησία κατοικίας στην πόλη σπουδών:
Να µην αποκλείεται η χορήγηση του επιδόµατος όταν ο φοιτητής ή οι γονείς
του έχουν µόνο ποσοστό συνιδιοκτησίας σε κατοικία στην πόλη των σπουδών
του.

•

Ως προς την προσµέτρηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης στο
συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα :
Να λαµβάνεται υπόψη διαζευκτικά το συνολικό καθαρό πραγµατικό
εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον
βαρύνουν, από κάθε πηγή ή το αντίστοιχο τεκµαρτό εισόδηµα, σε περίπτωση
που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγµατικού.

•

Ως προς τη χορήγηση του επιδόµατος σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου
πατέρα :
Να νοµοθετηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος από τη µητέρα µε
ταυτόχρονη πρόβλεψη στο πληροφοριακό σύστηµα.
Για τις δε ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις, προτείνουµε τη διαχείριση αυτών ad
hoc εκτός πληροφοριακού συστήµατος TAXIS από τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα.

•

Ως προς τη σύνδεση του επιδόµατος µε την καλή επίδοση του φοιτητή :
Να επανέλθει η εφαρµοζόµενη µέχρι πέρυσι πρόβλεψη για τη χορήγηση του
επιδόµατος, σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή στο ήµισυ των
µαθηµάτων, ακόµη κι αν αυτά δεν ανήκουν µόνο στο πρόγραµµα σπουδών
του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους αλλά και σε παρελθόντα ή και επόµενα
του τρέχοντος έτους φοίτησης, εξάµηνα.

•

Ως προς την αδυναµία εξέτασης του αιτήµατος, λόγω µη ολοκλήρωσης υποβολής
του στην ηλεκτρονική εφαρµογή του TAXIS, για λόγους που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του δικαιούχου :
Να προβλεφθεί η εξέταση των αιτηµάτων αυτών, έστω και εκπρόθεσµα µε
την παροχή δυνατότητας υποβολής αίτησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού
έτους κατά την τρέχουσα περίοδο.
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Σε αναµονή της ανταπόκρισής σας και έχοντας την πεποίθηση ότι οι ανωτέρω
επισηµάνσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, προσβλέπουµε στην υιοθέτησή τους κατά την
εφαρµογή του πλαισίου, καθώς και στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που
διέπει την καταβολή του Στεγαστικού Επιδόµατος.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και είµαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των υποθέσεων που εκτέθηκαν.

Με τιµή

Ανδρέας Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1. ∆ιοικητή Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων κύριο Πιτσιλή
Καρ. Σερβίας 10
10184 Αθήνα
2. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
Γενική ∆ιεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
∆ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης
Τµήµα ∆΄ Φοιτητικών Θεµάτων και Υποτροφιών
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Υπόψη ∆/ντριας κας Ζωϊτοπούλου
3. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
183 46 Αθήνα
4. Λίστα αποδεκτών
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