
Αναφορά καταστρατήγησης  του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης στο ΠΑΜΑΚ 

 

    Στο ΦΕΚ 1965/18/6/12 ΤΒ ,ορίζονται οι όροι κι οι  προϋποθέσεις  της δωρεάν 

σίτισης των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. 

 Η παράγραφος.2α  αναφέρεται  στα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι 

οικογένειες προκειμένου τα παιδιά τους να δικαιούνται την συνταγματική παροχή. 

Α. ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (εάν 

υπάρχει) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Ένα (1) Δύο (2) Τρία (3) Τέσσερα (4) Πέντε (5) 

ΣΤHN ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ παιδί παιδιά παιδιά παιδιά παιδιά 

ΦΟΡΟΥ 2020 (πρώην Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα)      

      

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 45.000 € 50.000 € 55.000 € 60.000 € 65.000 € 

- Ένας (1) αδελφός φοιτητής - 53.000 € 58.000 € 63.000 € 68.000 € 

- Δύο (2) αδέλφια φοιτητές - - 61.000 € 66.000 € 71.000 € 

      

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 40.500 € 45.000 € 49.500 € 54.000 € 58.500 € 

- Ένας (1) αδελφός φοιτητής - 47.700 € 52.200 € 56.700 € 61.200 € 

- Δύο (2) αδέλφια φοιτητές - - 54.900 € 59.400 € 63.900 € 

      

      

 

 

   Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ,το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023 ,δικαιούνται δωρεάν σίτισης 4000 φοιτητές περίπου. Παρόλη τη βούληση 

του νομοθέτη μόνο 1911 φοιτητές από τους παραπάνω θα ευεργετηθούν από τις 

προβλέψεις του σχετικού ΦΕΚ ,αφού ΔΕΝ επαρκεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Παιδείας ,που το ύψος της ανέρχεται σε 1.079.000 ευρώ ήτοι 1,79 ευρώ ημερησίως για 

τους 1911 φοιτητές. 

  Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής είναι το γεγονός ότι 2100 φοιτητές ,ενώ 

πληρούν τα κριτήρια δεν σιτίζονται  δωρεάν κι οι οικογένειες τους επιβαρύνονται 110 



ευρώ μηνιαίως δηλαδή 1100 ευρώ ετησίως ( πολύ περισσότερο δηλαδή από το μέσο 

μηνιαίο μισθό) αν επιθυμούν να τρώνε στο φοιτητικό εστιατόριο. 

  Ένα ακόμα παράδοξο είναι ότι με τα κριτήρια επιλογής οι περισσότεροι από τους 

1911 θα σιτίζονται δωρεάν για τέσσερα χρόνια ,ενώ οι υπόλοιποι 2100 δεν θα 

ωφεληθούν ποτέ κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους θητείας. Ο τρόπος επιλογής 

μάλιστα δίνει το δικαίωμα σε τρίτεκνη οικογένεια (πραγματικό παράδειγμα) με ετήσιο 

εισόδημα 55.000 ευρώ και μόνιμο τόπο κατοικίας τη Θεσσαλονίκη ,δηλαδή χωρίς 

επιβάρυνση ενοικίου, να απολαμβάνει την παροχή ,ενώ οικογένεια με 2 παιδιά ,με 

30.000 εισόδημα και φοιτητικό ενοίκιο ,όχι. 

  Τα παραπάνω αντιβαίνουν όχι μόνο την κείμενη νομοθεσία αλλά και το 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,το οποίο: 

Α.   στη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 κατοχυρώνει το δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία, 

η οποία συνεπάγεται σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 273836/20646/21.5.2020  απόφαση 

του Συνήγορου του Πολίτη ,όχι μόνο την απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων αλλά 

και τη δωρεάν παροχή του ελαχίστου αριθμού των στοιχειωδώς απαραιτήτων για 

την αποτελεσματική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως τα 

συγγράμματα ,τη σίτιση κτλ 

Β. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 ,όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον Νόμο. Στην 

προκειμένη περίπτωση όμως αυτή η διάταξη καταστρατηγείται  ,αφού όλοι οι φοιτητές 

των ελληνικών Πανεπιστημίων ,συμπεριλαμβανομένων και των 1911 του 

ΠΑΜΑΚ,που πληρούν τις προϋποθέσεις σιτίζονται ,ενώ οι 2100 φοιτητές όχι. 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

Το ζήτημα έχει ξεσηκώσει πολλές διαμαρτυρίες από τους γονείς ,απλά για ευνόητους 

λόγους δεν μπορεί να υπάρξει οργανωμένη αντίδραση ,ενώ έχουν γίνει παραστάσεις 

διαμαρτυρίας των φοιτητών ,στον Πρύτανη που δηλώνει αναρμόδιος. 

 


