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Καθορισµός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωµή του στεγαστικού 
επιδόµατος φοιτητών 
 
Αριθ. 2/19525/0026 
 
(ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) του άρθρου 45, παρ. 10α του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), 
 
β) του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων». 
 
γ) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής 
πολιτικής, αντικειµενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί 
χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος σε φοιτητές, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 
παρ. 10 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253), 
 
δ) του άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε µε το 
ταυτάριθµο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), 
 
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
 
2. Την υπ’ αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση περί 
στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών (Β΄ 1962). 
 
3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 
2105). 
 
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 
 
5. Την υφιστάµενη υπηρεσιακή ανάγκη επανακαθορισµού της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επιδόµατος, που χορηγείται σε 



συγκεκριµένες κατηγορίες φοιτητών, µετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 
4071/2012, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
Καταβολή στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών 
 
1.α. Ορίζουµε όπως η δαπάνη για την πληρωµή του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών 
(άρθρ. 10, του ν. 3220/2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τις οικείες 
Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) και εντέλλεται προς πληρωµή 
αποκλειστικά και µόνο µε χρηµατικά εντάλµατα, που εκδίδονται κατά τις κείµενες 
διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές. 
 
β. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(άρθρ. 45, παρ. 10α, ν. 4071/2012). 
 
2. Οι επιµέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόµατος βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού (Ειδικός Φορέας 19/110 − Κ.Α.Ε. 2754), στον οποίο εγγράφονται σχετικές 
πιστώσεις. 
 
Άρθρο 2 
∆ιαδικασία και δικαιολογητικά 
 
1. Καθορίζουµε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του 
στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών, ως ακολούθως: 
 
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µεριµνά για τη µεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των 
αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων (Υ.∆.Ε.) νοµών και 
νοµαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες. 
 
2. Η οικεία Υ.∆.Ε. µετά τη µεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύεται ολόκληρο το ποσό των 
µεταβιβαζόµενων πιστώσεων. 
 
3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος υποβάλλουν σχετική αίτηση 
− υπεύθυνη δήλωση η οποία, µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσής της, αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας (Παράρτηµα «Α»). 
 
β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), 
της παρ. 2α της ενότητας Β, µαζί µε τα δικαιολογητικά των παρ. 5−10 της ίδιας 



ενότητας, υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Φοιτητικής Μέριµνας του Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο φοιτητής. 
 
γ. Η ανωτέρω ∆ιεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωµής δαπάνης της επόµενης 
ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην 
Υ.∆.Ε. της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηµατικού 
Εντάλµατος. 
 
δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόµατος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρµόδια 
είναι η Υ.∆.Ε. του νοµού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης 
οργάνου. 
 
2.α. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαµβάνει: 
 
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., 
 
ii) το οικονοµικό έτος, τον προϋπολογισµό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, 
 
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, 
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθµό τραπεζικού λογαριασµού σε µορφή 
IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασµού], 
 
iv) την αιτιολογία και το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδοµα, 
 
ν) το πληρωτέο ποσό, 
 
vi) την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Φοιτητικής 
Μέριµνας του οικείου Α.Ε.Ι. 
 
3. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως ΠΑΡ/ΜΑ «Α». Σε περίπτωση 
υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής 
εξουσιοδότησης. 
 
4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τµήµα όπου φοιτά 
ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους. 
Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:  
 
i) ο φοιτητής σηµείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ηµίσεως του συνολικού αριθµού των 
µαθηµάτων του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών του προηγούµενου έτους ή των 
αντίστοιχων δύο εξαµήνων. 



 
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τµήµατος. 
 
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται 
πιστοποιητικό εγγραφής. 
 
5. 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 (Εντύπου 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. 
 
6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9). 
 
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. 
 
8. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του φοιτητή. 
 
9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της µη είσπραξης του 
στεγαστικού επιδόµατος για το ίδιο έτος άλλη φορά. 
 
10. 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. 
 
11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα 
Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 3 
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 
 
1. ∆ικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεµούσαν προς πληρωµή στις 
οικείες ∆.Ο.Υ., επιστρέφονται στους δικαιούχους προκειµένου να υποβληθούν προς 
πληρωµή, κατ’ εφαρµογή των οριζόµενων µε την απόφαση αυτή. 
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της αριθ. 
1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1962). 
 
 



Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 


