ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
1. ΦΟΙΤΗΣΗ
- 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 Ελλάδας καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που
περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές
προϋποθέσεις.
- Χορηγείται για όλους τους 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.
- Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον
κανονισμό της λειτουργίας τους.
- Δε δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο
εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- Δε δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές
Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.
- Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό του Τμήματος και να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα
και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος.
- Στο Πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά
έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο
ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου ακαδ. έτους ή των αντιστοίχων
εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο
Πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα της Σχολής.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
- Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7 Ν. 2238/1994.
- Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον:
α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.
β) είναι υπήκοος χώρας της Ε.Ε.
γ) Είναι πάνω από 25 ετών.
δ) Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης με ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό
και απαλλασσόμενο εισόδημα μεγαλύτερο των 3.000 € (άρ. 10 του Ν. 4211/2013) και δεν είναι
προστατευόμενο μέλος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η φοιτήτρια είναι έγγαμη, εφ’ όσον έχει
δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις δικαιούχος είναι η ίδια.
ε) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται τα
δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ’ όψη
η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία
δηλώνονται στην Ελλάδα.

3. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ:
- Το επίδομα χορηγείται μόνον σε φοιτητές Έλληνες ή Κύπριους υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
- Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

4. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
- 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.
- Μισθωτήρια με ημερομηνία έναρξης 1/1/2014 και εφεξής υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική
μορφή (αρ. ΠΟΛ 1013/7.1.2014) και γίνεται δεκτή μόνο η εκτύπωση απόδειξης υποβολής από το TaxisNet
(Απόδειξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας).
Μισθωτήρια που έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2014 πρέπει να φέρουν σφραγίδα θεώρησης από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή και απλή φωτοτυπία, συνοδευόμενη από
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι είναι γνήσιο φωτοαντίγραφο από το
πρωτότυπο.
- Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους καθώς και όσα έχουν
λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν ισχύ τουλάχιστον ένα δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το
οποίο χορηγείται το επίδομα.
- Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη
υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου.
- Το μισθωτήριο θα πρέπει να έχει συναφθεί στο όνομα των γονέων 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.
- Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο
φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ’ αυτό και απόδειξη παροχής
υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. Ως πανσιόν για τη χορήγηση του επιδόματος
αυτού θεωρείται είδος μικρού ξενοδοχείου. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής (σε
ξενοδοχείο ή πανσιόν), θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους, για το οποίο χορηγείται το
επίδομα και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο).
- Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα
(40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει το Τμήμα της Σχολής, σύμφωνα με βεβαίωση
αρμόδιας Αρχής.
- Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και συμβεβλημένα από το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία δεν δικαιούνται
το επίδομα.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
- Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου
φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό 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 (δηλαδή το Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς, που
αναγράφεται στο σημείο Γ2, 7η γραμμή του Εκκαθαριστικού σημειώματος).
- Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών,
δεν υπολογίζονται, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, 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.
- 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.

- Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο
βαρύνει ο φοιτητής. Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή
φορολογική δήλωση του προηγουμένου φορολογικού έτους όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους,
προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως εάν ο
φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του ή της συζύγου του, η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο
(πατέρα ή πατριό).
- 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). Η
εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρούνται τα κενά. Δεν
προσμετρούνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ’ όσον υπάρχει
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρούνται ακόμη τα ερειπωμένα διατηρητέα (ακατάλληλα
για οίκηση) εφ’ όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν
προσμετρούνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων.
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.
- Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του
εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή του ιδίου, ή και των γονέων και του ιδίου
αναλόγως ποιών τα εισοδήματα και οι κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις
από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι
υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή). Επίσης θα προσκομίζεται και Υπεύθυνη Δήλωση του
φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν
όσων στις βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για τους φοιτητές της Κύπρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων.
- Εάν η αίτηση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται από τον ίδιο το φοιτητή επειδή δεν εμφανίζεται
προστατευόμενο μέλος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων, η Υ.Δ.Ε. οφείλει να ελέγχει εάν
σύμφωνα με το νόμο είναι προστατευόμενο μέλος και σε καταφατική περίπτωση θα λαμβάνει υπ’ όψη το
οικογενειακό εισόδημα κ.λπ. των γονέων για τη χορήγηση ή μη του επιδόματος. Δικαιούχος στην περίπτωση
αυτή είναι ο γονέας.
- Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις.
- Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/39647/0026/30.8.2013 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν
τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος
οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή, της κατά του Δημοσίου απαίτησής του.
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