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Χίος, 26 Ιανουαρίου 2012 
 
 
Θέµα: «Στεγαστικό Επίδοµα Φοιτητών» 
 
Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σας 

ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:  

 

Α. ∆ικαιούχοι Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόµατος 

1. ∆ικαιούχος  του φοιτητικού στεγαστικού δικαιώµατος είναι το πρόσωπο που 

θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7ν. 

2238/1994, διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής 

2. Το επίδοµα καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυµάτων του 

Πανεπιστηµιακού και του Τεχνολογικού τοµέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, των 

Ανωτέρων σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και των Ακαδηµιών Εµπορικού 

ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών Κύπρου που περιλαµβάνονται 

στο σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Έλληνες  υπήκοοι ή 

άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές 

προϋποθέσεις 

3. Το επίδοµα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του Τµήµατος 

σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του 

4. ∆εν δικαιούνται του επιδόµατος όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου 

πτυχίου ή για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

 

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος αυτού αθροιστικώς 

� Ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη 

άλλη της κύριας κατοικίας του 

� Να αποδεικνύεται η φοίτησή του µε πιστοποιητικό του Τµήµατος στο οποίο 

βεβαιώνεται ότι έχει επιτύχει τουλάχιστον στο ήµισυ του συνολικού αριθµού 

των µαθηµάτων του προηγούµενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαµήνων, 

όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, εκτός του 

πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται µόνο πιστοποιητικό εγγραφής 



� Το ετήσιο οικογενειακό επίδοµα του προηγούµενου έτους να µην υπερβαίνει τα 

τριάντα χιλιάδες (30.000) € προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 

για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. 

� Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να µην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών 

που υπερβαίνουν τα 200τ.µ., µε εξαίρεση κατοικιών που βρίσκονται σε δήµο ή 

κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο των 3.000 κατοίκων. 

 

Γ. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωµή του επιδόµατος 

 

1.  Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη 

δήλωση η οποία, µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσής της, επισυνάπτεται στην παρούσα 

απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, ως παράρτηµα Α. 

2.  Με την αίτηση  συνυποβάλλονται : 

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τµήµατος που σπουδάζει ο φοιτητής, το 

περιεχόµενο του οποίου αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και το οποίο 

εκδίδεται εντός των τριών πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους και µόνον για τους 

δικαιούχους του επιδόµατος. 

β) Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας  στον τόπο φοίτησης και σε απόσταση όχι 

µεγαλύτερη των σαράντα (40) χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει 

η Σχολή ή το Τµήµα αυτής, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στον ίδιο ή σε άλλο νοµό από την 

έδρα της σχολής. Ως µίσθωση θεωρείται και η διαµονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν 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. ∆εν θεωρείται µίσθωση η διαµονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. 

 

∆. Ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων 

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόµατος υποβάλλεται εντός του 

πρώτου τριµήνου κάθε έτους, δηλαδή µέχρι το τέλος Μαρτίου 2012. 

 

Από τη Γραµµατεία 


