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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 418 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση ης ποιότητας της λειτουργικότητας και της σύνδεσης
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις »
νόμου.
β) του Ν.3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις»
γ) του Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει.
δ) του Ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης ….και άλλες διατάξεις».
ε) τ
ε) του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α΄133).
στ) του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
ζ) του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
η) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121)
θ) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123)
ι) του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
ια) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ευάγελο Συρίγο» (Β΄33).
2. Τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότερα το Δελτίο Τύπου της 22/7/2022 «Κίνδυνος
Φτώχειας – Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: έτος 2021 (Περίοδος
αναφοράς εισοδήματος: Έτος 2020)»
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3.Την ανάγκη διαπίστωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού).
4..Την υπό στοιχεία . Φ.1/Γ/420/ 101532/B1/ 18-8-2022 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την
οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4957/2022 κατά το ακαδημαϊκό έτος 20222023, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο Ευρώ
(8.752,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το
οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά (6.126, 40 €) (70% εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Συρίγου
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
3. Διεύθυνση Ζ1,
Τμήμα Β΄

