ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016
1. Κατάσταση πληρωμής στεγαστικού επιδόματος (συντάσσεται εις διπλούν). (Εκτύπωση εδώ)
2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου* (Εκτύπωση εδώ). (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός
του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. (Εκτύπωση εδώ)
3. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα φοίτησης.
(Ο φοιτητής για να λάβει το στεγαστικό επίδομα θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον των
μαθημάτων που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο προηγούμενων αντίστοιχων εξαμήνων ή
του προηγούμενου έτους σπουδών, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής).
4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015) του
δικαιούχου*. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλει
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86. (*)
- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015) να μην υπερβαίνει το ποσό των
30.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. (Ως ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς και των δύο συζύγων, που αναγράφεται στο σημείο Γ2,
7 η σειρά της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου). (Υπόδειγμα εδώ)
 Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση, με το εισόδημα έτους 2015 και των δύο γονιών τους
από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους. (Υπόδειγμα εδώ)
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για τους φοιτητές της Κύπρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων.
5. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN) του δικαιούχου* (Υπόδειγμα εδώ)
6. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου 2016, του
δικαιούχου*, της συζύγου και όλων των προστατευομένων μελών (Υπόδειγμα εδώ), συνοδευόμενη από σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση. (*) (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και δεν υποβάλλουν Ε9,
θα προσκομίζουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). (*)
-Δεν πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών και διαμερισμάτων που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση
αυτών που βρίσκονται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων. Η εξαίρεση αυτή να
αποδεικνύεται με σχετική Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας.
 Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της χώρας τους και Υπεύθυνη
Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στη Βεβαίωση
ρητά αναγράφονται. (*)
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου*.
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή).
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου* που θα δηλώνει: «δεν έχω εισπράξει ούτε θα εισπράξω το
φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2015-16, για το ίδιο έτος, άλλη φορά». (*)
10. Απόδειξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή απλή
φωτοτυπία του θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μισθωτηρίου Συμβολαίου για χειρόγραφα συμβόλαια που έχουν
συναφθεί πριν την 1/1/2014 συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι είναι
γνήσιο φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο.) (Υπόδειγμα εδώ)
*δικαιούχος θεωρείται:
α) το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994.
β) ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι:
- ορφανός από τους δύο γονείς
- υπήκοος χώρας της Ε.Ε.
- πάνω από 25 ετών
- υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης με ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και
απαλλασσόμενο εισόδημα μεγαλύτερο των 3.000 € (άρ. 10 του Ν. 4211/2013) και δεν είναι προστατευόμενο μέλος.
- οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
 Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών
και Φιλελλήνων (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
 Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις
Γραμματείες των Τμημάτων τους.
(*) Για εκτύπωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, πατήστε εδώ.

