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  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αθήνα,   12 / 02 / 2014 
Αρ. Πρωτ.: 367/800/12-2-14 

   
ΠΡΟΣ: 1) Όλες τις Γραμματείες των 
Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. 
 
2) Τους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. 
 

ΘΕΜΑ: “Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού 
επιδόματος φοιτητών”. 
 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.2/19525/0026/21-2-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών - 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
 Σε εφαρμογή της παραπάνω σχετικής απόφασης που αφορά στο αντικείμενο του  
θέματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προσκομίσουν τις αιτήσεις και όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους μέχρι 
και την ∆ευτέρα 31/03/2014, τα οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στην Πανεπιστημιακή 
Λέσχη, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, για να σταλούν στη συνέχεια στις Υπηρεσίες 
∆ημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) της μονίμου κατοικίας των δικαιούχων, προκειμένου να 
εκδοθούν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής. 
 Ειδικότερα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός 

του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. 
2. α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο 

φοιτητής.  
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται 
πιστοποιητικό εγγραφής. 

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 
για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπου Ε1) αν 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 
∆.Ο.Υ. 

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9). 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. 
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του 

στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. 
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. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης και το ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 
3220/2004. 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. ∆ε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε 
φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. 

 Κατόπιν τούτων σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές σας για τον ακριβή 
τόπο και χρόνο υποβολής των παραπάνω αιτήσεων και δικαιολογητικών. 
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Πρόεδρος του ∆.Σ.  

 
 

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης 
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