
 
 

 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Τ Μ Η Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

 ΠΜΣ ΣΤΗ "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ" 

 

 

Ανακοίνωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του  

ΠΜΣ "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ" 

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 
 

(Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1) Απαραίτητη προϋπόθεση για διεκδίκηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης είναι η υποβολή αίτησης. 

2) Κάθε πρόσωπο το οποίο, με σκοπό να διεκδικήσει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, με γνώση του 

κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι 

ψευδείς, είναι ένοχος αδικήματος και αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες του έναντι του νόμου. 

3) Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, περιέχονται στην 

Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/10-08-2018, τ.Β’). 

4) Για να είναι δυνατή η εξέταση των αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, είναι απαραίτητο 

αυτές να είναι ορθά συμπληρωμένες και να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα 

επιστρέφονται. 

 

 

(Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 

3387/10-08-2018, τ.Β’)), 

1) Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (χορηγείται από τη Γραμματεία του 

ΠΜΣ). 

2) Αντίγραφα  

a. των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού 

ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε 

περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, του τελευταίου φορολογικού έτους για το 

οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση 

διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον 

οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την 

υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς. 



b. των Δηλώσεων Ε9 ή του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ του αιτούντος  

c. της Δήλωσης Ε3 του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, 

σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, του τελευταίου φορολογικού έτους. 

3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου 

είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του 

δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του 

άρθρου 35 του ν. 4485/2017 καθώς και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. 

 

Απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

5) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους 

φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή 

αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ι.Ε.Κ. ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη 

Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το 

Ελληνικό Προξενείο. 

6) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής 

Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του 

Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο 

τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή 

φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας 

από αυτά. 

7) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον 

έναν ή και τους δύο γονείς. 

8) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων 

γονέων. 

 

▪ Η Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό 

κρίνει απαραίτητο. 

 

▪ Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από τον αιτούντα σχετικά με τη συλλογή 

και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον περί επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. (Αναγράφεται στην αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ 

Logistics). 

 

(Γ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

1) Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, 

απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο 

εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν 



ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 

διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά 

δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό 

διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του 

ν.4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε επτά 

χιλιάδες εξακόσια ευρώ (7.600 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 

εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (5.320€) 

(70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος)». 

2) Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά. 

3) Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 

συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 

ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας 

από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω 

ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη 

μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή 

άνω του μισού. 

4) Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. 



  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (Ε-mail):  ___________________________________ 

  

 
 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 

 

Αρ. Αίτησης: ……….……/ ………………. 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________  

 

Πατρώνυμο: __________________________________________________  

 

Α.Δ.Τ: ________________________________________________________ 

 

Ημερομηνία Γέννησης: _________________________________________ 

 

Οικογενειακή Κατάσταση:    Έγγαμος  

        

                        Άγαμος 

 

 

 

Αριθμός Παιδιών  

έως 13 ετών 

Αριθμός Παιδιών  

14 ετών και άνω 

  Αριθμός Παιδιών έως  

  24 ετών που φοιτούν 

  

 

Κινητό τηλέφωνο:  __________________ 

 

Τηλέφωνο:  __________________ 

 

 

 
*  Σ η με ιώ νε τα ι  ό τ ι  τ ο  πα ρ όν  επέχ ε ι  θέσ η  Υπεύθυ νη ς  Δήλ ωσ ης ,  σύ μφ ων α με  τ α  ο ρι ζ ό μεν α  σ τ ο  ά ρθ ρ ο 5 ,  πα ρα γ ρ . 3  

τη ς  Υπ ου ρ γ ική ς  Α πό φα σ η ς  13 1 7 5 7/ Ζ1  ( ΦΕΚ 3 3 87 /Β /1 0 . 8 . 20 1 8)  



  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 (Σημειώστε × στο κατάλληλο τετραγωνάκι): 

1) Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των 

γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, του τελευταίου φορολογικού 

έτους. 

 

2) Εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι 

έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, του 

τελευταίου φορολογικού έτους. 

 

3) Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των 

γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, του τελευταίου φορολογικού 

έτους. 

 

4) Αντίγραφα των δηλώσεων Ε3 σε περίπτωση που ο αιτών ασκεί ελεύθερο επάγγελμα  

5) Πρόσφατο πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του 

οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. 
 

 

Απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (5– 8): 

6) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 

τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
 

7) Ιατρική γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για εξαρτώμενο τέκνο που έχει 

συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής 

και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 

8) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός 

από τον έναν ή και τους δύο γονείς. 
 

9) Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων 

γονέων 
 

 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνω ότι δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος 

απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.4485/2017 

και ότι δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή. 

 

 

Έχω ενημερωθεί ότι: «Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, 

απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό 

διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 

το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 

κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο 

ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 

ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (7.600 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου 

ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (5.320 €) (70% εθνικού 



  

διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος)». 

 

 

 

Έχω ενημερωθεί για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) που ψηφίστηκε στις 

27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25.05.2018 και δίνω τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για την παροχή πληροφόρησης, υπηρεσιών και ενημερώσεων που άπτονται 

ακαδημαϊκών θεμάτων, της υποψηφιότητάς μου και καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής μου. 

 

 

 

Με εκτίμηση                                                                           Θεσσαλονίκη ……… / …………… / ………. 
 

 

 

 

................................................                                                                                                  ............................... 

(ονοματεπώνυμο ολογράφως)                                                                                                         (υπογραφή) 



 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο –  Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 
Δ/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρ 

(Ε-mail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. κατά τη διάταξητης 

παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή. 
 

2. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, θα καταβάλω άμεσα το ποσό 

της πρώτης δόσης ύψους επτακόσια πενήντα (750 €) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή μου. 
 

 (4) 

 
Ημερομηνία: …….../…….../…………. 

 
Ο – Η Δηλών 

 

 

 

 
(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  (Υπ.  Απόφαση 131758/Ζ1,  ΦΕΚ 3387/10-8-2018)  
 

Ατομικό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:  

Το συνολικό καθαρό εισόδημα του αιτούντος, δηλαδή το άθροισμα των εισοδημάτων (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από 

αυτοαπασχόληση, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, οικογενειακά επιδόματα κλπ, δηλαδή το σύνολο 

των καθαρών αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήματος), μετά την αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και 

εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Τεκμαρτά εισοδήματα δε λαμβάνονται υπόψη. 

 

Οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:  

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, 

δηλαδή το άθροισμα των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας από όλες τις πηγές εισοδήματος (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 

από αυτοαπασχόληση, συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, επιδόματα - ανεργίας, οικογενειακά κλπ), μετά την αφαίρεση των 

φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, διαιρουμένου με την κλίμακα ισοδυναμίας. 

Τεκμαρτά εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Κλίμακα Ισοδυναμίας -  Συντελεστής Στάθμισης  

Για τον υπολογισμό της κλίμακας ισοδυναμίας, ορίζεται συντελεστής στάθμισης 

▪ 1,0 για τον πρώτο ενήλικα, 

▪ 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και για μέλη 14 ετών και άνω και 

▪ 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω. 

 

Επομένως: το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα ισούται με το λόγο του συνολικού καθαρού οικογενειακού εισοδήματος 

δια του αθροίσματος των συντελεστών, αναλόγως των μελών της οικογένειας. 

 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

Οικογενειακή 
Κατάσταση 

ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
ΕΓΓΑΜΟΣ 

+ 1 παιδί <13 ετών 
ΕΓΓΑΜΟΣ 

+ 2 παιδιά < 13 ετών 
ΕΓΓΑΜΟΣ 

+ 1 παιδί >14 ετών 

Συντελεστής 
στάθμισης 

1,0 1,5 1,8 2,1 2,0 

Οικογενειακή 
Κατάσταση 

ΕΓΓΑΜΟΣ + 2 
παιδιά >14 ετών 

ΕΓΓΑΜΟΣ + (1 παιδί 
<13) + (1 παιδί >14) 

Μονογονεϊκή + 
1 παιδί <13 ετών 

Μονογονεϊκή 
+ 2 παιδιά <13 ετών 

Μονογονεϊκή 
+ 1 παιδί >14 ετών 

Συντελεστής 
στάθμισης 

2,5 2,3 1,3 1,6 1,5 

 

 
 

Εξαρτώμενα Τέκνα  (Υπ.  Απόφαση 131757/Ζ1,  ΦΕΚ 3387/10 -8-2018)  

• Τα τέκνα εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. 

• τα τέκνα που φοιτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της 

ηλικίας τους (Έως 24 ετών). 

• τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 

• Το ορφανό ή τα ορφανά τέκνα αποτελούν ίδια οικογένεια, όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων. 

•  Για άγαμους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ετών λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό τους εισόδημα. 

• Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. 


