
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 Σύμφωνα  με  τη  Δ/νση  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  κράτους  ΔΕΝ  τίθεται

προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος 2015

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος (Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι

άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης (Η υπηκοότητα συνδέεται  μόνο με το

πρόσωπο  του  φοιτητή  και  όχι  με  των  γονέων  ή  κηδεμόνων  αυτού)  είναι  οι

προπτυχιακοί  φοιτητές  εφόσον  διαμένουν  σε  άλλη  πόλη  αυτής  της  κύριας

κατοικίας τους.

 Το επίδομα (1.000 euro) χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της

Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της.

 Δεν δικαιούνται  το επίδομα όσοι  φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου

ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή το Τμήμα.

 Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε

πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι  γονείς  του ή ίδιος δεν έχουν

πλήρη  κυριότητα  ή  επικαρπία  άλλης  κατοικίας.Το  πολεοδομικό  συγκρότημα

Θεσσαλονίκης  θεωρείται  ως μία  πόλη.  Επίσης,  θεωρείται  ως μία  πόλη ο Νομός

Αττικής,  πλην  όλων  των  νησιωτικών  περιοχών  του,  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.

 Να αποδεικνύεται η φοίτησή 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 για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό

εγγραφής.

 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 φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό,

καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του

φορολογουμένου,  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.

 Οι γονείς  του φοιτητή 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 κοινότητα

με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί

αυτοί  τοπικής αυτοδιοίκησης προ βλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997

(ΦΕΚ 244 Α').

 Δικαιούχος  του  επιδόματος  είναι  το  πρόσωπο  που  θεωρείται  ότι  βαρύνει  ο

φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994.

 Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

 α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς

 β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

 γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών

 δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61

του  Ν.  2238/1994  και  δεν  θεωρείται  προστατευόμενο  μέλος  σύμφωνα  με  το

άρθρο 7 του ίδιου νόμου. 17 Αντικαταστάθηκε η περίπτωση α· της παρ. 2 ταυ

άρθρου 10 του Ν 3220/04. Διευκρινίζεται  ότι  στην περίπτωση που η σύζυγος

είναι  φοιτήτρια,  εφόσον έχει  δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και  οι  άλλες

προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.



 Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης

σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε

αυτών  βεβαιώνεται  στο  πιστοποιητικό  καλής  επίδοσης  που  χορηγείται  στο

φοιτητή. Επισημαίνεται  όμως ότι  η έναρξη φοίτησης συμπίπτει  χρονικά με την

αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής.

 Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του

Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία .

 Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο,

λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και

επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε .

 Το  φοιτητικό  στεγαστικό  επίδομα  χορηγείται  για  όλους  του  προπτυχιακούς

φοιτητές της οικογένειας, εφ΄ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας

κατοικίας  τους,  ανεξάρτητα  αν  φοιτούν  στην  ίδια  Σχολή  και  πόλη  ή  σε

διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

 Όταν  οι  γονείς  του  φοιτητή  είναι  μόνιμοι  κάτοικοι  εξωτερικού  και  ο  ίδιος

σπουδάζει  σε  Ελληνικό  Πανεπιστήμιο,  προσκομίζονται  τα  δικαιολογητικά  της

αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι

στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και

αφετέρου τα εισοδήματα της  αλλοδαπής αθροίζονται  με  τυχόν εισοδήματα τα

οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.

 Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου

του φοιτητή.

 Εάν υπάρχει  συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει  να εμφανίζονται  ως μισθωτές

όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  δικαιούχοι  στεγαστικού  επιδόματος  υποβάλουν σχετική  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

(επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης) στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας,



Γραφείο 9, και ώρες 10.00 με 11.00 (μετά από τηλ. Επικοινωνία στο 998164) για

περισσότερες πληροφορίες, με τα εξής δικαιολογητικά:

i. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται  το πρόσωπο που βαρύνει  ο φοιτητής (γονέας)

Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο φοιτητής όταν: 

α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.

β) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.

γ) Είναι πάνω από 25 ετών.

δ) Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του 

νόμου 2238/94και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

ίδιου νόμου. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του 

γονέα από το οποίο θα προκύπτει εάν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και ως προστατευόμενο 

τέκνο.

Εάν η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος από

1α. Τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος:

Η αίτηση κατατίθεται δια ζώσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του

Τμήματος μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

1β. Από εκπρόσωπο του δικαιούχου (φοιτητής, σύζυγος κ.α.)

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται

α. η υποβολή εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 

δικαιούχου.

β. Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής του δικαιούχου.

ii. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης 

που χορηγείται από την Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός

των  τριών  πρώτων  μηνών  κάθε  ημερολογιακού  έτους.  Στο  πιστοποιητικό

βεβαιώνεται  ότι  ο  φοιτητής  σημείωσε  επιτυχία  στις  εξετάσεις  του  ημίσεως  του

συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του

προηγούμενου  έτους  ή  των  αντίστοιχων  δύο  εξαμήνων.  Επίσης  βεβαιώνεται  η



διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος. Κατά το πρώτο έτος

αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

iii. Αντίγραφο  του  εκκαθαριστικού  σημειώματος  φόρου  εισοδήματος

οικονομικού  έτους  2015  για τα  εισοδήματα  του  έτους  2014  ΚΑΙ  ΔΗΛΩΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  του  ιδίου  έτους  (ΕΝΤΥΠΟ  Ε1).  Η  δήλωση

φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους πρέπει να προσκομίζεται μαζί με

το  εκκαθαριστικό  ιδιαίτερα  σε  περιπτώσεις  που  δηλώνονται

προστατευόμενα τέκνα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην

υποβολή  φορολογικής  δήλωσης  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμου

1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικία Δ.Ο.Υ.  (εισόδημα

έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του ενός). Στην

περίπτωση  διαζυγίου  κατατίθεται  και  το  διαζευκτήριο  ή  αν  αυτό  δεν

υπάρχει,  απόφαση  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  ή  έγγραφο  που  να

αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

iv. Εάν ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος είναι ο φοιτητής (επειδή υποβάλλει

ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεται και το εκκαθαριστικό

του γονέα του από το οποία θα προκύπτει αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και ως

προστατευόμενο  μέλος.  Εάν  ο  φοιτητής  δεν  υποβάλλει  φορολογική  δήλωση

καταθέτει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι για το οικονομικό έτος 2015

(Εισοδήματα 2014) δεν είναι υπόχρεος σε φορολογική δήλωση.

v. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

vi. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε 9) όλων των

μελών της οικογενείας (ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι  κύριοι  ή

επικαρπωτές  κατοικιών  που  υπερβαίνουν  τα  200τ.μ  με  εξαίρεση  δήμο  ή

κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους). Σε περίπτωση υποβολής

εντύπων Ε9 σε προηγούμενα  από το  τελευταίο  έτος  (2014),  συνυποβάλλεται

υπεύθυνη  δήλωση  για  την  μη  μεταβολή  της  περιουσιακής  κατάστασης.  Στην

περίπτωση  που  κάποια  μέλη  της  οικογένειας  δεν  έχουν  ακίνητη  περιουσία,

πρέπει  να  τυπώνεται  η  μηδενική  τους  περιουσιακή  κατάσταση  διαδικτυακά



(Εκτύπωση Περιουσιακής Κατάστασης 2014) ή να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση

περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής του υπογράφοντος εάν τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον

ίδιο. 

vii. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από το Δήμο στον οποίο διαμένει

μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή).

viii. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης

του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά (επισυνάπτεται στο τέλος

της ανακοίνωσης).

ix. Απόδειξη  Υποβολής  Δήλωσης  Πληροφοριακών  Στοιχείων  Μίσθωσης

Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε

πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς

του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. 

-Η ανωτέρω απόδειξη κατατίθεται για συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων που

συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή μεν έχουν συναφθεί

προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

-Για  συμβάσεις  μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν  ή  τροποποιήθηκαν

πριν από την 1.1.2014 υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου στο

όνομα  του  γονέα  ή  του  φοιτητή,  που  θα  φέρει  την  ένδειξη  κατάθεσης  στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ.

-Ως  μίσθωση  θεωρείται  και  η  διαμονή  σε  ξενοδοχείο  ή  πανσιόν  υπό  την

προϋπόθεση  ότι  θα  προσκομίζει  ο  φοιτητής  βεβαίωση  τουλάχιστον  δίμηνης

διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται

μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο

πρέπει  να έχει  ισχύ τουλάχιστο δυο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2014-

2015. 

ix. Αριθμό  τραπεζικού  λογαριασμού  σε  μορφή  IBAN  και  φωτοτυπία  της

πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.



Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα 

μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Η γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί

στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της μόνιμης κατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Για όλα τα απλά αντίγραφα τα οποία κατατίθενται, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/86 του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια και αλήθεια των 

εγγράφων που υποβάλλονται. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται μπορούν 

να συνοψιστούν σε ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί 

ανάλογα και να τυπωθεί από Εδώ καθώς και να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής

του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος εφόσον η κατάθεση των δικαιολογητικών 

γίνεται από εκπρόσωπό του.

http://www.csd.auth.gr/files/YP_DILOSI_SYNOPTIKI_STEGASTIKO_2015.pdf
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