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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 393
21 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Αριθ. 2/19525/0026
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή του 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 Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.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 ανω−
τέρω 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.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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), «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
γ) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), «Μέτρα ανα−
πτυξιακής 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 Δημόσιου 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 υπουρ−
γική απόφαση περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών
(Β΄ 1962).
3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «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 προϋπολο−
γισμού.
5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη επανακαθορι−
σμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την
καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, που χορηγεί−
ται σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, μετά την
ισχύ των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά
1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επι−
δόματος φοιτητών, ως ακολούθως:
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε
έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δη−
μοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι
οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.
2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης
εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβι−
βαζόμενων πιστώσεων.
3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδό−
ματος 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 αναφέ−
ρονται 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 Διεύθυνση Φοιτητικής
Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι
εγγεγραμμένος ο φοιτητής.
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γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση
πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α),
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προ−
ωθεί στην Υ.Δ.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.Δ.Ε. του νο−
μού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάλη−
ψη 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, πα−
τρώνυμο, 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 Δ.Ο.Υ.
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης 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 εξουσι−
οδότησης.
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 ημερο−
λογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: ΐ) 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 ζητεί−
ται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμε−
νου 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 υποχρε−
ούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιε−
χόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κα−
τάστασης (Ε9).
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δι−
καιούχου.
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 κα−
τοικίας 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 μίσθω−
ση 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. Δε θεωρείται
μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.
11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζη−
τηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.
Άρθρο 3
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν
εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ., επι−
στρέφονται στους δικαιούχους προκειμένου να υποβλη−
θούν προς πληρωμή, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με
την απόφαση αυτή.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατά−
ξεις της αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1962).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02003932102130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

