
Για  τη  χορήγηση  στεγαστικού  επιδόματος  των  φοιτητών,
κατά  τη  φετινή  ακαδημαϊκό  χρονιά,  θα  πρέπει  το  ετήσιο
οικογενειακό  εισόδημα  του  προηγουμένου  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 (σ.σ.
αυτό ίσχυε και πέρσι).
 Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 

1. Φοίτηση
o Καταβάλλεται  για  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές  των  Ιδρυμάτων  του

Πανεπιστημιακού  και  Τεχνολογικού  τομέα  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου
που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ΄ όσον
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

o 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.

o Χορηγείται  για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του
Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Επισημαίνεται
όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη
Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια φοιτητής
που έχει εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 (ανεξαρτήτως εξαμήνου,
χειμερινού ή εαρινού) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής το ακαδημαϊκό
έτος 2004-2005 δεν δικαιούται το επίδομα.

o Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου
ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή
για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

o Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών
Σχολών.  Στις  Στρατιωτικές  Σχολές  ανήκουν  η  Στρατιωτική  Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

o Η  φοίτηση  πρέπει  να  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικό  της  Σχολής  ή  του
Τμήματος  αυτής,  το  περιεχόμενο  του  οποίου  αναλύεται  στα  έντυπα
πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι.)  τα οποία είναι συνημμένα
στην κοινοποιούμενη απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα
οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους
και  φέρουν  πρωτότυπη  σφραγίδα  και  υπογραφή  της  Γραμματείας  του
Τμήματος ή της Σχολής.

o Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο
έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή
στη Σχολή.

o Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β΄
εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.

2. Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης
o Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός

του  πρώτου  τριμήνου  κάθε  έτους  με  τον  τύπο  του  υποδείγματος  που
επισυνάπτεται  στην  κοινοποιουμένη  απόφαση  και  αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος της.

3. Δικαιούχος
o Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 7 N. 2238/1994.
o Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ΄ όσον:

 είναι ορφανός από τους δύο γονείς
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 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.

 είναι πάνω από 25 ετών
 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.

4. Υπηκοότητα του φοιτητή:
o Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους

άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ΄ όσον πληρούνται και οι λοιπές
προϋποθέσεις.

o Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των
γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

5.  Διαμονή - Μισθωτήριο συμβόλαιο
o 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 ο 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 και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της
Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται
ως αυτοτελείς πόλεις.

o Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται πίνακας με τις πόλεις και περιοχές του
Ν. Αττικής που απέχουν άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο
της  Αθήνας  σύμφωνα  με  στοιχεία  που  μας  χορηγήθηκαν  από  το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη Νομαρχία Αθηνών.

o Όσον αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα:
o Το  μισθωτήριο  συμβόλαιο,  ανεξάρτητα  από  το  ποσό  του  μισθώματος,

προσκομίζεται  από  τον  ιδιοκτήτη  ή  τον  ενοικιαστή,  για  θεώρηση  σε
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του.

o Το συμβόλαιο υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίγραφα από τα οποία το
ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσεκόμισε.

o Η  θεώρηση  του  μισθωτηρίου  συμβολαίου  στη  Δ.Ο.Υ.  γίνεται  ατελώς,
δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό
φόρου, τέλους ή δικαιώματος.

o Αν το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αφού περάσουν 30
(τριάντα) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από το νόμο επιβολή
σχετικού προστίμου.

o Σε περίπτωση που συντάσσεται  συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται
για  θεώρηση  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  τη  σύνταξή  του,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη,
αναδρομική ή μελλοντική), θεωρείται εμπρόθεσμο χωρίς στην περίπτωση
αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

o Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του
ίδιου του φοιτητή.  Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν
δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου
γίνεται  από  τον  υπάλληλο  που  παραλαμβάνει  την  αίτηση  -  υπεύθυνη
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δήλωση. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη
του έτους.

o Εάν  υπάρχει  συγκατοίκηση  φοιτητών  θα  πρέπει  να  εμφανίζονται  ως
μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

o Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης
υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο
φοιτητή.

o Οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου της
Κύπρου,  εφ΄ όσον δεν υπάρχει  μισθωτήριο  συμβόλαιο,  θα προσκομίζουν
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα
στοιχεία του ιδιοκτήτη.

o Η  διαμονή  σε  ξενοδοχείο  ή  πανσιόν  θεωρείται  ως  μίσθωση  υπό  την
προϋπόθεση  ότι  θα  προσκομίζει  ο  φοιτητής  βεβαίωση  τουλάχιστον
δίμηνης  διαμονής  σ΄  αυτό  και  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  σε
επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα.

o Γίνονται  δεκτά  μισθωτήρια  συμβόλαια  κατοικίας  και  εκτός  πόλης
φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της
πόλης  στην  οποία  εδρεύει  η  Σχολή  ή  το  Τμήμα  αυτής  σύμφωνα  με
βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.

o Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το
επίδομα.

6.  Οικογενειακό Εισόδημα
o Για  τη  χορήγηση  του  εν  λόγω  επιδόματος  θα  πρέπει  το  ετήσιο

οικογενειακό  εισόδημα  του  προηγουμένου  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.

o 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.

o Στην  έννοια  του  οικογενειακού  εισοδήματος,  για  την  καταβολή  του
στεγαστικού  επιδόματος  των  φοιτητών,  δεν  υπολογίζεται  το  τεκμαρτό
εισόδημα  από  ιδιοκατοίκηση  κύριας  κατοικίας,  ποσά  εκτάκτων
αποζημιώσεων  (εφ΄  άπαξ,  αποζημίωση  απολυομένων  κ.λπ.),  τίμημα
πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις
επί  της  γεωργικής  παραγωγής  στις  περιπτώσεις  προσδιορισμού  του
γεωργικού εισοδήματος  με την αντικειμενική μέθοδο.  Το εισόδημα από
γεωργικές  επιχειρήσεις  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  τις  προβλεπόμενες
μειώσεις. Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε
περίπτωση που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο.

o Ειδικά  για  τον  υπολογισμό  του  εισοδήματος,  στην  περίπτωση  της
χορήγησης  του στεγαστικού  επιδόματος,  όταν το εισόδημα προέρχεται
από  εκμετάλλευση  ενοικιαζόμενων  δωματίων  κ.λπ.  οι  οποίες  τηρούν
βιβλία και στοιχεία θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι
το τεκμαρτό όπως προσδιορίζεται με τις εκάστοτε διαταγές.

o Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι
και  προστατευόμενο  μέλος  του  γονέα,  τότε  το  συνολικό  οικογενειακό
εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά
και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.

o Σε  περίπτωση  διαζευγμένων  ή  εν  διαστάσει  συζύγων  δικαιούχος  του
επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.

o Εάν  όμως  υπάρχει  δεύτερος  γάμος  τα  στοιχεία  λαμβάνονται  από  τη
φορολογική  δήλωση  του  προηγουμένου  οικονομικού  έτους  όπως
υποβλήθηκε  από  τον  γονέα  του  οποίου  προστατευόμενο  μέλος  είναι  ο
φοιτητής.

o Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος
σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά
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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.

o 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 προβλέπονταν
πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244Α).

o Διευκρινίζεται  ότι  στο  σύνολο  των  τετραγωνικών  μέτρων  (200  τ.μ.)
προσμετρώνται  τα κενά. Δεν προσμετρώνται  τα ημιτελή,  οι  βοηθητικοί
χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ΄ όσον υπάρχει βεβαίωση της
αρμόδιας  Υπηρεσίας.  Δεν  προσμετρώνται  ακόμη  τα  ερειπωμένα
διατηρητέα  (ακατάλληλα  για  οίκηση)  εφ΄  όσον  υπάρχει  βεβαίωση  της
αρμόδιας Υπηρεσίας.

o Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ΄ όψη
μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των
επιχειρήσεων  εκμετάλλευσης  ενοικιαζομένων  δωματίων,  καθώς  και
ακίνητα  των  οποίων  η  μεταβίβαση  πραγματοποιήθηκε  μέσα  στο
προηγούμενο οικονομικό έτος. [π.χ. για χορήγηση του επιδόματος το 2005
δεν  προσμετρώνται  τα  ακίνητα  των  οποίων  η  μεταβίβαση
πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003)].

o Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας
με ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως, στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής,
δικαιούται του επιδόματος.

7. Καταλογισμός λόγω είσπραξης από μη δικαιούχο
o 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.  Κατ΄ εξαίρεση καταλογίζεται  μόνο το  ποσό που
εισπράχθηκε αν η είσπραξη οφείλεται σε υπαιτιότητα των Υπηρεσιών του
Δημοσίου.

o Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  10  του  Ν.
3220/2004, όπως ισχύει σήμερα και η ΚΥΑ. 1104059/7953/29-12-2004.

8.  Ενημέρωση δικαιούχων και παροχή πληροφοριών
o Σε  όλες  τις  Δ.Ο.Υ.  να  τοποθετηθεί  σήμανση  από  την  οποία  θα

ενημερώνονται  οι  δικαιούχοι  για  το  γραφείο  και  τον  υπάλληλο που  θα
παραλάβει  την  αίτηση  -  υπεύθυνη  δήλωση  για  τη  χορήγηση  του
επιδόματος.

o Η πληρωμή του επιδόματος γίνεται άμεσα, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές
περιπτώσεις έρευνας για τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησής του.

o Για  οποιαδήποτε  επιπλέον  πληροφορία  και  ανάλογα  με  το  θέμα  του
ερωτήματος οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα απευθύνονται στα παρακάτω
τηλέφωνα:

o Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος τηλ.: 2103375376 2103375377
o Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τηλ.: 2103614716 2103635044
o Για  θέματα  που  αφορούν  το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
o Για τα Πανεπιστήμια: 210 3723272 έως 210 3723278.
o Για τα Τ.Ε.Ι.: 210 3723231
o Για θέματα που αφορούν χιλιομετρικές αποστάσεις από το κέντρο της

Αθήνας τα τηλέφωνα της Νομαρχίας Αθηνών είναι 210 6991227 και
210 6910600.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ 
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http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy-files/kya.pdf


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Πηγή: http://www.esos.gr/arthra/35498/stegastiko-epidoma-foititon-ta-kritiria
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http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy-files/ypefthini_dilosi.pdf
http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy-files/proypotheseis_stegastikoy-epidomatos.pdf
http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy-files/aitisi_steagastiko-epidoma.pdf
http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy-files/Dikaiologitika_stegastiko_epiodma.pdf

