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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ           

    
                                                                     
 

 
          ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά στέγασης 
 
           

            Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή αλλοδαπός και μεταπτυχιακός 

φοιτητής που επιθυμεί να διαμείνει σε Εστία πρέπει να υποβάλει στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα στέγασης του Πανεπιστημίου Πατρών https://stegasi.upatras.gr μέσα στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση και να αναρτήσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά: 

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους (αφορά εισοδήματα του 

προηγούμενου οικονομικού έτους) της οικείας ΔΟΥ για το οικογενειακό εισόδημα των 

γονέων του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του ιδίου του 

φοιτητή, εφόσον ο ίδιος δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και 

βαρύνουν το φορολογούμενο γονέα ή υποχρεούται ο ίδιος σε υποβολή φορολογικής 

δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης 

πρέπει να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

β) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο 

μέλος ή μέλη της οικογένειας του. 

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας 

των γονέων του και η ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

ε) Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των 

γονέων, του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων. 

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. 

ζ) Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/αδερφή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή σε 

ελληνικό ΑΕΙ ή αδερφό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίσει 

αντίστοιχα σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης του αδερφού/αδερφής του ή 

βεβαίωση ότι ο αδερφός του υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. 

η) Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό 
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πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. 

θ) Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική 

απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια και το εκκαθαριστικό σημείωμα του 

γονέα που έχει την επιμέλεια. 

ι) Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας θα προσκομίσει σχετική 

βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι 

λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους. 

ια) Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια 

παραμονής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο και θεωρημένο 

από αρμόδια αρχή και βεβαίωση αρμόδια Αρχής από τον τόπο καταγωγής του. 

ιβ) Οι ομογενείς φοιτητές αναρτούν τα ίδια δικαιολογητικά με τους ημεδαπούς 

συνυποβάλλοντας και πιστοποιητικό ομογένειας από την εκεί Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία 

ή Προξενείο). 

Η Εφορεία έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των 

αιτήσεων των φοιτητών προκειμένου να καταλήξει σε ορθή και δίκαιη απόφαση. 
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