«33. Ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Νέα Φάση>) και μέχρι την
ολοκλήρωσή της, από Ιης.9.2021 απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων
με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν αποδεδειγμένα ελλείπουν
—

υποψήψιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται μη πιστοποιημένοι
εκπαιδευτές.».
Άρθρο 7
Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινοτιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004
Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος Φοιτητών,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, προστίθεται τρίτο εδάψιο, περί χορήγησης
του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.), β) στο πρώτο εδάψιο της περ. α) της παρ. 2, προστίθεται
η ψράση «ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.», γ) στο τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ.
2, η Φράση <ιο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών)> αντικαθίσταται από τη
Φράση «η ΠεριΦέρεια Αττικής, πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων», δ) στην περ. β)
της παρ. 2, προστίθεται δεύτερο εδάψιο, περί της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Φοίτησης στα
δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης των καταρτιζόμενων των δημόσιων 1.Ε.Κ., ως
προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος, ε) στην περ. δ) της παρ. 2, προστίθεται η Φράση «ή
του καταρτιζόμενου των δημόσιων 1.Ε.Κ.» και η Φράση ιισε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό
λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής
αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)» αντικαθίσταται
από τη ψράση ιισε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο
των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμΦωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87)», στ) στην περ.
γ) της παρ. 2Α μετά από τη ψράση «σε δήμο» προστίθεται η Φράση ιιή δημοτική ενότητα ή
δημοτική κοινότητα», ζ) στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3, προστίθεται η ψράση «ή ο
καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.», η) στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3, προστίθεται η
Φράση ιιή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.», θ) στην παρ. 4, προστίθεται δεύτερο
εδάψιο, περί της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος στους καταρτιζόμενους των
δημόσιων 1.Ε.Κ., καιτο άρθρο 10 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 10
Στεγαστικό επίδομα Φοιτητών
1. Στους προπτυχιακούς Φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται
του επιδόματος αυτού όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο
στεγαστικό επίδομα του προηγούμενου εδαψίου χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους
καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι. Ε.Κ.).
2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι σι εξής:

α) Ο ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ. 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. Το πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη η Περιψέρεια Αττικής,
πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν
από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται
ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Να αποδεικνύεται η ψοίτησή 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 γιατο οποίο
απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραψής. Οι καταρτιζόμενοιτων δημόσιων Ε.Κ. απαιτείται
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη ψοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης,
εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση ψοίτησης.
γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην 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 ψορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καΘώς και το απαλλασσόμενο ή
ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογούμενου, της συζύγου του και των
ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται
υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο
χορηγείται.
δ) Οι γονείς του Φοιτητή ή του καταρτιζόμενου των δημόσιων 1ΕΚ. ή ο ίδιος να μην είναι
κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που
υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται
σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών
χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς ψοιτητές που εισάγονται και εγγράψονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ.
1 χορηγείται εψόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο ψοιτητής 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. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης,
θεωρείται ως μία πόλη η Περιψέρεια Αττικής, πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων,
καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο
από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα
χιλιάδες (40,000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε
προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται το
συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογούμενου, της συζύγου του και των
ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται

υπόψη νια τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο
χορηγείται.
γ) Οι γονείς του ψοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι Κύριοι
επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοποιου μένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά
μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική
ενότητα ή δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων,
σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).
3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο ψοιτητής ή ο
καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ., σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος Θα είναι ο ίδιος ο ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των
δημόσιων 1ΕΚ. εψόσον:
α) είναι ορψανός 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 ψορολογικής δήλωσης σύμψωνα με το άρθρο 61 του Ν.
2238/1994 και δεν Θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμψωνα με το άρθρο 7 του
ίδιου Νόμου.
4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής
ή τμήματος, σύμψωνα μετον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται
στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο ψοιτητή. Για τους καταρτιζόμενους
των δημόσιων 1ΕΚ., το επίδομα χορηγείται για το διάστημα ψοίτησης, όπως ορίζεται στο
άρΘρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμψωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό Λειτουργίας των 1ΕΚ.
5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε ψορολογία.
6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη
συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η
επιστροψή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
7. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Παιδείας 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 ψορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι ψορείς
πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για
την εψαρμογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που ψοιτούν σε ψορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑ1ΤΕ,
Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης
πραγματοποιείται από τους ψορείς αυτούς. Από τους ίδιους ψορείς πραγματοποιείται η
εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιψύλαξη των ισχυουσών περί παραγραψής
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 ψσρείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ) οι οποίες μεταβιβάζονται στον
προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αψορσύν σε
δικαιούχους ψοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους ιτροϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά, για
το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί
με μεταψορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ.).»

