http://sep4u.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών (1.000,00 €) ακαδ. έτους 2015-2016.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να υποβάλλουν
στις Γραμματείες των Σχολών/ Τμημάτων τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση του
ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016.
Δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολη αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
Οι δικαιούχοι Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του
φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησης
του προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τρέχοντος φορολογικού
έτους (2015) με τα εισοδήματα του έτους 2015.

Απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος φοιτητών αθροιστικά είναι οι εξής ( Φ.Ε.Κ. 15/21-2-2004 τ. Β΄, Φ.Ε.Κ.
393/21-2-2013 τ. Β΄):
Α) Προϋποθέσεις
- Το επίδομα χορηγείται μόνο για προπτυχιακούς φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
-Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον
τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
- Χορηγείται για όλους του 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.
- Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη αυτής της
κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης
κατοικίας.
- Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες, οικοτροφεία ή σε συμβεβλημένα από το Πανεπιστήμιο
ξενοδοχεία δεν δικαιούνται το επίδομα.
- Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον
κανονισμό της λειτουργίας τους.
- Ο φοιτητής πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου Ακαδημαϊκού
Έτους (2014-2015). (Εξαίρεση αποτελούν οι πρωτοετείς φοιτητές.)
- Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο
κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 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 προστατευόμενων τέκνων του, από κάθε πηγή.)
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Ειδικά για τους Κύπριους φοιτητές, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
30.000€.
- Η οικογένεια του δικαιούχου (γονείς και προστατευόμενα τέκνα) 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 244 Α ). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
- Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής

των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο,
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Β) Δικαιολογητικά

1. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (επισυνάπτεται 1). Δικαιούχος είναι είναι ο γονέας
τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής γεγονός το οποίο πρέπει να προκύπτει από τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους για το οποίο ζητείται η οικονομική ενίσχυση (2016). Σε
περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης
(επισυν. 2).
Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο φοιτητής όταν:
α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς
β) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού (π.χ. Κύπριοι φοιτητές)
γ) Είναι πάνω από 25 ετών
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/94 και
δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του N. 4211/2013.
ε) Επισημαίνεται ότι δικαιούχος του επιδόματος είναι ο φοιτητής, σε κάθε περίπτωση, εφόσον
δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος (παρ3. αρθ.10 ν.3220/2004), γεγονός το οποίο πρέπει να
προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 των γονέων του
(συνυποβάλλεται).

2. α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο
φοιτητής (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004).
β. Για τους πρωτοετείς φοιτητές εκτός του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται και
πιστοποιητικό εγγραφής.

3. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικού) και Αντίγραφο
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015) των γονέων
καθώς και των προστατευόμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που
ενήλικο μέλος της οικογένειας δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο (επισυν. 3).
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4. Αντίγραφο ατομικής βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9), του δικαιούχου,
της συζύγου, του φοιτητή και των υπόλοιπων προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία αναφοράς
1 Ιανουαρίου 2016, όπως αυτή εκτυπώνεται από την εφαρμογή περιουσιολογίου του Taxis.
Στην περίπτωση που ενήλικο μέλος της οικογένειας δεν έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία,
υποβάλλεται κενό Ε9 ή εκτύπωση περί μη υποβολής Ε9 από τον ιστότοπο gsis.gr ή , στην περίπτωση
που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του taxis, σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη
δημόσια αρχή).
Στην περίπτωση εξαιρούμενης κατοικίας ή διαμερίσματος που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με
πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων απαιτείται σχετική βεβαίωση για τον αριθμό
των κατοίκων από τον δήμο ή την Κοινότητα.
(Ο έλεγχος των Ε1 και Ε9 δεν περιορίζεται μόνο στον δικαιούχο, αλλά σε όλη την οικογένεια.
Συνεπώς, δικαιολογητικά της δαπάνης αποτελούν τα έντυπα Ε1 και Ε9 των γονέων και των
προστατευόμενων τέκνων, τα οποία απεικονίζουν την συνολική περιουσιακή κατάσταση της
οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από τον Δήμο στον οποίο διαμένει η οικογένειά του).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, στην οποία να βεβαιώνει ότι δεν έχει
εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2015-2016 άλλη φορά, και ότι τα έντυπα δήλωσης
εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1 και Ε9) που επισυνάπτει περιλαμβάνουν τη συνολική
περιουσιακή κατάσταση της οικογένειάς του (γονείς και προστατευόμενα τέκνα). (επισυν. 4).

8. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
(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,
με περίοδο ισχύος εντός του ακαδ. έτους 2015-2016 (από το TaxisNet). Ως μίσθωση θεωρείται και η
διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση
τουλάχιστον δίμηνης διαμονής (εντός του ακαδ. έτους) και επικυρωμένο αντίγραφο απόδειξης
παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση ή διαμονή σε φοιτητική εστία ή
οικοτροφείο.
Η ανωτέρω απόδειξη κατατίθεται για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή
τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής.
Για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν πριν από την 1-1-2014
υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του γονέα η του φοιτητή που έχει
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα οποία πρέπει να φέρουν σφραγίδα θεώρησής τους απ΄αυτήν.
Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται
ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

9. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα στην
οποία να φαίνονται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN (GR…) και το ονοματεπώνυμο
του δικαιούχου (Σημειώνεται ότι το όνομα του δικαιούχου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτίζεται με το
πρώτο όνομα που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού).
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10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.
* Σε περίπτωση διάστασης των γονέων του φοιτητή, δεν αρκεί η υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από
αυτούς, αλλά απαιτείται και δικαστική απόφαση ή η αίτηση στο δικαστήριο-αν αυτή δεν έχει εκδικαστεί (π.χ. ασφαλιστικά
μέτρα, διατροφή και επιμέλεια τέκνου, διαχωρισμός περιουσίας κ.λπ.).
** Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο,
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι
στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής
αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.
*** Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του
εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας, 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 (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από
το Ταμείο Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) για τους 2 γονείς χωριστά) και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας
του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή), όπως επίσης και εκτυπώσεις Ε1 και Ε9 για τυχόν
εισοδήματα και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή περί μη
ύπαρξης άλλων εισοδημάτων και κατοικιών πέραν όσων στις συνημμένες βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται (επισυν. 4β).
**** Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που επισυνάπτονται αποτελούν απλά υποδείγματα και πρέπει σε αυτές να αφαιρούνται
όσα δεν ισχύουν και να προστίθενται ή να συγκεκριμενοποιούνται όσα επιπλέον ισχύουν κατά περίπτωση (επισυν. κενή
Υ/Δ 5). Εφόσον δεν υπογράφονται κατά την στιγμή της παράδοσης, πρέπει να φέρουν βεβαιωμένα τα γνήσια των
υπογραφών τους από δημόσια αρχή.

Τρόπος υποβολής - Διαδικασία
Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη
Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ανήκει ο φοιτητής και στη συνέχεια
προωθούνται υπηρεσιακά για έλεγχο και έγκριση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, συντάσσει την
κατάσταση πληρωμής δαπάνης και τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της
μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.
Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του νομού στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Δηλαδή η
Υ.Δ.Ε. του Νομού Ιωαννίνων, η οποία εδρεύει στο Κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου).
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