
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015
(Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση
υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
(χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής.

3. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους
2015 (για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση αφορά εισοδήματα προηγούμενου έτους
2014) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) εφόσον κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία
Δ.Ο.Υ.
Για την καταβολή του επιδόματος προϋπόθεση αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οικονομικού έτους να
μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για
κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα
του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

4. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)του 2015.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ε9 του 2015, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει και παλαιότερο
Ε9 με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα
δηλώνει ότι «…από την ημερομηνία υποβολής του Ε9 δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή
κατάσταση του ίδιου της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων του…».

Για την καταβολή του επιδόματος προϋπόθεση αποτελεί 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

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από τον Δήμο).

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνει ότι δεν έχει
εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά (χορηγείται από την υπηρεσία).

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο 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. 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 θα πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά
και φωτοαντίγραφα. Από 1.1.2014 γίνονται δεκτές και εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών
συμφωνητικών από το taxisnet.

9. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων όπου ως πρώτο ή μοναδικό όνομα θα
εμφανίζεται ο δικαιούχος και θα αναγράφεται με ευκρίνεια ο ΙΒΑΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα τα φωτοαντιγραφα, επικύρωση για το γνήσιο
της υπογραφής χρειάζονται στα δικαιολογητικά 1 και 7.



Δικαιούχος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7 N.2238/1994.

Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ΄ όσον:

a. είναι ορφανός από τους δύο γονείς

b. οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του
δικαιούχου, λαμβάνεται υπ΄ όψιν η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής
αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα, και το επίδομα
χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. διαμονής του φοιτητή όπως θα προκύπτει από το μισθωτήριο
συμβόλαιο.

c. είναι πάνω από 25 ετών

d. είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του N. 2238/1994
και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφ΄ όσον έχει δικά της
εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.

Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν
οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Επανακαθορίστηκε η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών ,χωρίς
όμως να τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί
να υποβάλει αυτήν οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του,
οπότε σε κάθε περίπτωση διαθέτει κατά την υποβολή της το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα
φόρου εισοδήματος.
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