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ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζουν τα έξοδα που είναι αποδεκτό να έχει 

μια οικογένεια για να ζήσει επαρκώς. Αφού καλυφθούν οι δαπάνες αυτές, το 

οποιοδήποτε ποσό περισσεύει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των 

χρεών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων. 

 

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα έξοδα: 

 διατροφής 

 στέγασης στην 1η κατοικία, δηλ. παροχών ενέργειας και νερού, θέρμανσης, 

επισκευής και συντήρησης, επίπλων και οικιακού εξοπλισμού 

 για είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας (π.χ. καθαριστικά) 

 μόρφωσης, όπως ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια τέκνων 

 μεταφοράς (π.χ. όχημα, βενζίνη, εισιτήρια ΜΜΕ) 

 ένδυσης και υπόδησης 

 υπηρεσιών επικοινωνίας (τηλέφωνο, Internet) και ταχυδρομείων 

 υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας  

 οικονομικών υπηρεσιών (λογιστής κλπ) 

 διατροφής τέκνου (π.χ. σε διαζευγμένους) 

 διαβίωσης προστατευόμενων / εξαρτώμενων μελών που διαμένουν στην 

ίδια 1η κατοικία (δηλ. υποστήριξη διαβίωσης συγγενών που συγκατοικούν) 

 ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (γιατροί, φάρμακα, εξετάσεις κλπ) σε 

τυπική βάση (δηλ. χωρίς να υπάρχει κάποια ειδική / μόνιμη ασθένεια ή 

πάθηση). 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες δεν θεωρείται εύλογο να ξεπερνούν τα όρια που 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα εύλογων δαπανών διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ: 

Σύνθεση νοικοκυριού / οικογένειας 

Εύλογες δαπάνες 

διαβίωσης (σε €) 

σε μηνιαία βάση 

Εύλογες δαπάνες 

διαβίωσης (σε €) 

σε ετήσια βάση 

Ένας ενήλικας 537 6.448 

Δύο ενήλικες 906 10.866 

Για κάθε επιπλέον  εξαρτώμενο τέκνο 221 2.648 

Για κάθε επιπλέον  εξαρτώμενο ενήλικο 208 2.497 

Παραδείγματα:   

 Ένας ενήλικας με 1 τέκνο 758 9..096 

 Δύο ενήλικες με 1 τέκνο 1.126 13.514 

 Δύο ενήλικες με 2 τέκνα 1.347 16.162 

 Δύο ενήλικες με 2 τέκνα και επιπλέον 

εξαρτώμενο ενήλικα 

1.555 18.659 

 Δύο ενήλικες με 3 τέκνα 1.568 18.810 

 Δύο ενήλικες με 3 τέκνα και επιπλέον 

εξαρτώμενο ενήλικα 

1.776 21.307 

Δύο ενήλικες με 4 τέκνα 1.788 21.458 
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Τα ανωτέρω ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι «καθαρά», μετά την 

αφαίρεση των όποιων φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της 

Εφορίας). 

 

Πρόσθετα στις ανωτέρω δαπάνες, είναι εύλογο να προστίθενται και οι ακόλουθες 

δαπάνες, που προκύπτουν σε ειδικές / έκτακτες περιστάσεις: 

 φόροι και εισφορές 

 δαπάνες ενοικίασης 1ης κατοικίας (σε περίπτωση που δεν διαθέτει ιδιόκτητη 

1η κατοικία ή είναι αναγκασμένος να διαμένει σε άλλη πόλη, εξαιτίας της 

εργασίας του) 

 δαπάνες για σπουδαστικές ανάγκες φοιτητών (που αποτελούν εξαρτώμενα 

μέλη της οικογένειας), όπως έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής 

τους 

 δαπάνες σοβαρών ασθενειών και παθήσεων, όπως για νοσηλεία και 

φάρμακα (π.χ. καρκινοπαθείς, ΑΜΕΑ) ή σε περίπτωση ατυχημάτων ή σε 

λοιπές ιδιάζουσες συνθήκες ή θανάτου 

 δαπάνες αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές 

 πρόστιμα  

 δικαστικές αποφάσεις (π.χ. για διατροφή τέκνου). 

 

Επιπρόσθετα οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης μπορούν να λαμβάνουν υπόψη και τα 

ακόλουθα, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις: 

 επιπλέον δαπάνες εστίασης (π.χ. διατροφή σε εστιατόριο κλπ) 

 επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές  

 επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, 

αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, 

πολιτισμού και αθλητισμού  

 

Το κατά πόσο μια δαπάνη είναι εύλογη (δηλ. αν είναι όντως ανελαστική και θα 

πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται) προκύπτει με 2 τρόπους: 

1. από τον πίνακα εύλογων δαπανών διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ (βλέπε ανωτέρω), 

ο οποίος θέτει κάποια όρια ποσών σε ευρώ 

2. αν ξεπερνά τα ποσά του πίνακα ΕΛΣΤΑΤ, τότε θα πρέπει να αποδεικνύεται με 

συγκεκριμένα τεκμήρια / έγγραφα. 

 

 


