
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ (21/05/2018)  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΗΚΟΤ ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ   

ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ 

 

1. ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Αλψηαησλ θαη Αλψηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ            

Ηδξπκάησλ, ησλ Αλώηεξσλ ρνιώλ Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ησλ ρνιψλ ηεο Κχπξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζχζηεκα ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ, Έιιελεο ππεθφνπο ή ππεθφνπο άιισλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ζ ππεθνφηεηα ζπλδέεηαη κφλν κε ην πξφζσπν ηνπ ζπνπδαζηή θαη 

φρη κε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ απηνχ), ρνξεγείηαη εηήζην ζηεγαζηηθφ επίδνκα ίζν κε ρίιηα 

(1.000) επξψ. Γελ δηθαηνχληαη ηνπ επηδφκαηνο απηνχ φζνη θνηηνχλ γηα ηελ απφθηεζε 

δεχηεξνπ πηπρίνπ. 

2.   Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο απηνχ αζξνηζηηθψο είλαη νη εμήο:  

α) Ο θνηηεηήο λα δηακέλεη ζε κηζζσκέλε νηθεία ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ γηα απφθηεζε πξψηνπ 

πηπρίνπ, ζε πφιε άιιε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ νπνία νη γνλείο ηνπ ή ν ίδηνο δελ έρνπλ 

πιήξε θπξηφηεηα ή επηθαξπία άιιεο θαηνηθίαο. Σν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο 

ζεσξείηαη σο κία πφιε. Δπίζεο, ζεσξείηαη σο κία πφιε ν Ννκφο Αηηηθήο, πιελ φισλ ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ πφιεσλ ή πεξηνρψλ ηνπ πνπ απέρνπλ απφ ην θέληξν 

ηεο Αζήλαο πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα (40) ρηιηφκεηξα, νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο απηνηειείο 

πφιεηο. 

β) Να απνδεηθλχεηαη ε θνίηεζή ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζρνιήο ή ηκήκαηνο, ζην νπνίν 

βεβαηψλεηαη φηη ν ζπνπδαζηήο είρε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηνπιάρηζηνλ ζηα κηζά ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ηνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπ-

δψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή ησλ αληίζηνηρσλ δχν εμακήλσλ, εθηφο ηνπ πξψηνπ έηνπο γηα 

ην νπνίν απαηηείηαη κφλν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο. 

γ) Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (εηζνδήκαηα 2017) λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ πξνζαπμαλφκελν θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 

επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν παηδί πέξαλ ηνπ ελφο. (Χο εηήζην εηζόδεκα λνείηαη ην 

ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό, θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν 

ή θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη 

ησλ αλειίθσλ  ηέθλσλ ηνπ, από θάζε πεγή). 

Ζ ελ ιφγσ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηήζηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ην νπνίν ρνξεγείηαη. 

δ) Οη γνλείο ηνπ θνηηεηή ή ν ίδηνο λα κελ είλαη θχξηνη ή επηθαξπσηέο θαηνηθηψλ 

(ηδηνρξεζηκνπνηνπκέλσλ ή εθκηζζσκέλσλ) πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δηαθφζηα (200) η.κ., κε εμαί-

ξεζε θαηνηθίεο ή δηακεξίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε δήκν ή θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ ιηγφηεξν 

ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) θαηνίθσλ, φπσο νη νξγαληζκνί απηνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξν 

βιέπνληαλ πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 2539/1997 (ΦΔΚ 244 Α'). 

3. Γηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο είλαη ην πξφζσπν (ν ππφρξενο θνξνινγηθήο δήισζεο) 

πνπ ζεσξείηαη φηη βαξχλεη ν θνηηεηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 

2238/1994. 

Καη' εμαίξεζε, δηθαηνχρνο ζα είλαη ν ίδηνο ν θνηηεηήο εθφζνλ: 

α) είλαη νξθαλφο απφ ηνπο δχν γνλείο 



β) νη γνλείο ηνπ είλαη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ 

γ) είλαη πάλσ απφ είθνζη πέληε (25) εηψλ 

δ) είλαη ππφρξενο ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 

2238/1994 θαη δελ ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελν κέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχδπγνο είλαη θνηηήηξηα, εθφζνλ έρεη δηθά ηεο 

εηζνδήκαηα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη άιιεο πξνυπνζέζεηο, δηθαηνχρνο είλαη ε ίδηα. 

4. Σν επίδνκα ρνξεγείηαη γηα ηφζα έηε φζα είλαη θαη ηα έηε ζπνπδψλ ηεο αληίζηνηρεο 

ζρνιήο ή ηκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε δηάξθεηα δε απηψλ βε-

βαηψλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ θαιήο επίδνζεο πνπ ρνξεγείηαη ζην θνηηεηή.  

5. Σν επίδνκα δελ θαηάζρεηαη, ρνξεγείηαη νιφθιεξν ρσξίο θακία θξάηεζε ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ θαη δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία . 

6. Αλ κεηά απφ έιεγρν απνδεηρζεί φηη ην επίδνκα εηζπξάρζεθε απφ κε δηθαηνχρν, ιφγσ 

κε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ, απηφ θαηαινγίδεηαη ζην ηξηπιάζην θαη επηδηψθεηαη ε 

επηζηξνθή ηνπ ζην Γεκφζην, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ . 

7. Σν θνηηεηηθφ ζηεγαζηηθφ επίδνκα ρνξεγείηαη γηα φινπο ηνπ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

ηεο νηθνγέλεηαο, εθ΄ φζνλ δηακέλνπλ ζε άιιε πφιε απηήο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο, 

αλεμάξηεηα αλ θνηηνχλ ζηελ ίδηα ρνιή θαη πφιε ή ζε δηαθνξεηηθέο ρνιέο θαη πφιεηο θαη 

δηακέλνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νηθίεο. 

8.  Όηαλ νη γνλείο ηνπ θνηηεηή είλαη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ θαη ν ίδηνο 

ζπνπδάδεη ζε Διιεληθφ Παλεπηζηήκην, πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αιινδαπήο, 

επίζεκα κεηαθξαζκέλα κε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή 

αθελφο ε θαηνηθία ηεο αιινδαπήο ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθεηέξνπ ηα εηζνδήκαηα ηεο 

αιινδαπήο αζξνίδνληαη κε ηπρφλ εηζνδήκαηα ηα νπνία δειψλνληαη ζηελ Διιάδα. 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΗΚΟΤ 

ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ 

Οη δηθαηνχρνη ηνπ θνηηεηηθνχ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο θαζεκεξηλά  ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ 

Γηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο είλαη ην πξφζσπν (ν ππφρξενο θνξνινγηθήο δήισζεο) πνπ 

ζεσξείηαη φηη βαξχλεη ν θνηηεηήο (γνλέαο) 

Καη΄ εμαίξεζε δηθαηνχρνο είλαη ν θνηηεηήο  φηαλ: 

α) Δίλαη νξθαλφο απφ ηνπο δχν γνλείο. 

β) Οη γνλείο ηνπ είλαη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. 

γ) Δίλαη πάλσ απφ 25 εηψλ. 

δ) Δίλαη ππφρξενο ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ 

λφκνπ 2238/94 θαη  δελ  ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελν κέινο,  ζχκθσλα κε  

ην άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

 

Δάλ ε Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απφ: 

Α. Σνλ δηθαηνύρν ηνπ ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο 

 Απαηηείηαη 



α. Τπνβνιή ηεο αίηεζεο κε λνκίκσο ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθαηνχρνπ. Ζ 

αίηεζε θαηαηίζεηαη δηα δψζεο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά. (ζπλεκκέλν Νν 1) 

 

Β. Από εθπξόζσπν ηνπ δηθαηνύρνπ (θνηηεηήο, ζχδπγνο θ.α.) 

ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη 

α. Ζ ππνβνιή εμνπζηνδφηεζεο κε λνκίκσο ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δηθαηνχρνπ απφ ΚΔΠ ( ζπλεκκέλν Νν 2) 

β. Τπνβνιή ηεο αίηεζεο  κε λνκίκσο ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

Απφ ΚΔΠ (ζπλεκκέλν Νν 1) 

 

2. Πηζηνπνηεηηθό Καιήο Δπίδνζεο 

 Υνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  ην  πηζηνπνηεηηθφ  βεβαηψλεηαη  φηη  ν  

θνηηεηήο  ζεκείσζε  επηηπρία  ζηηο  εμεηάζεηο  ζηα  κηζά  ηνπ  ζπλνιηθνχ  αξηζκνχ  ησλ  

καζεκάησλ ηνπ  ελδεηθηηθνχ  πξνγξάκκαηνο  ζπνπδψλ  ηνπ  πξνεγνχκελνπ  έηνπο  ή  ησλ  

αληίζηνηρσλ  δχν  πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. Δπίζεο βεβαηψλεηαη ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο.  

Γηα ην πξψην έηνο θνίηεζεο αληί ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαηίζεηαη πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο. (Δθδίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο) 

O ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο επίδνζεο 2016-2017 είλαη (Α' 

έηνο:13, Β' έηνο:13, Γ' έηνο:14). (Κξίλεηαη πάληα ε νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

θνίηεζεο ).  

 

3. Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο απφ απηφ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε (ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ 

ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ (.…) 
(Σα πξνζηαηεπφκελα κέιε λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηχπσζή ηνπο ζην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα). 

(Σν Α.Φ.Μ. ηνπ εθκηζζσηή λα απνηππψλεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ δηθαηνχρνπ) 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε αλάινγν πεξηερφκελν. 

 - Οη Κχπξηνη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ ηελ ηειεπηαία Φνξνινγηθή Βεβαίσζε (Βεβαίσζε 

Πξνζφδσλ) γηα ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο πξσηφηππε. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε νη Κχπξηνη δηθαηνχρνη ζα ππνβάιινπλ δειψζεηο ηνπ Ν. 

1599/1986 κε αλάινγν πεξηερφκελν.  

- ηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ θαηαηίζεηαη θαη ην δηαδεπθηήξην ή αλ απηφ δελ ππάξρεη, απφθαζε 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ή έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηε γνληθή κέξηκλα. Παξάιιεια λα 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθ. έηνπο 2017 σο 

πξνζηαηεπφκελν κέινο. 

Δάλ ν δηθαηνχρνο ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο είλαη ν θνηηεηήο (επεηδή ππνβάιιεη ν ίδηνο 

θνξνινγηθή δήισζε) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαη ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ γνλέα ηνπ απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχπηεη αλ ν θνηηεηήο έρεη δεισζεί θαη σο πξνζηαηεπφκελν κέινο. 

Απφ 3.000€ θαη πάλσ (θνξνινγεηέν ή ηεθκαξηφ) δηθαηνχρνο είλαη ν θνηηεηήο θαη δελ κπνξεί 

λα είλαη πξνζηαηεπφκελν κέινο . Δάλ ν θνηηεηήο δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε: 



α. Καηαζέηεη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεη φηη γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2017 δελ είλαη 

ππφρξενο ζε θνξνινγηθή δήισζε.  

 

4.  Βεβαίσζε  Γεισζείζαο  Πεξηνπζηαθήο  Καηάζηαζεο  (Δ9)  φιεο ηεο νηθνγέλεηαο 

(γνλέσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ) ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

- Καηαηίζεληαη ηα Δ9 έζησ θαη κεδεληθά ησλ γνλέσλ εθδνζέληα ηελ πεξίνδν ηεο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ). 

- ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο δελ έρνπλ αθίλεηε 

πεξηνπζία, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε 

αλάινγν πεξηερφκελν.  

Υξεζηκνπνηνχκε ηα Τπνδείγκαηα Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ  πνπ κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε 

αλά πεξίπησζε (ζπλεκκέλεο Τ.Γ.)  

- Οη  Κχπξηνη  θνηηεηέο  πξνζθνκίδνπλ  Πηζηνπνηεηηθφ Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο. Μαδί κε ηελ 

παξαπάλσ βεβαίσζε ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ φηη ε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

βεβαίσζε ηνπ Κνηλνηάξρε θαη φηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα ζηελ θαηνρή ηνπο ζε Διιάδα 

& Κχπξν.  

 

5. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γηθαηνύρνπ 

- Οη  Κχπξηνη  θνηηεηέο  πξνζθνκίδνπλ  βεβαίσζε  απφ  ηελ  νηθεία  δεκνηηθή  αξρή  

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ησλ ηέθλσλ πξσηφηππε. 

 

6. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ θνηηεηή  

 - Μφληκε θαηνηθία ηνπ θνηηεηή λνείηαη εθείλε ζηελ νπνία δηακέλεη ε νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή. 

Υνξεγείηαη απφ ην Γήκν ζηνλ νπνίν δηακέλεη κφληκα ε νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή. 

Πξνζνρή λα ζπκπίπηεη κε ηελ δεισκέλε ηαρ. δηεχζπλζε ηεο Αηηήζεσο γηα ην ηεγαζηηθφ θαη 

κε ηελ ηαρ δηεχζπλζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

- Οη Κχπξηνη θνηηεηέο ππνβάιινπλ βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο.   

 

7. Απόδεημε Τπνβνιήο Γήισζεο Πιεξνθνξηαθώλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο (θαηνηθίαο) 

- Ννείηαη ην Ζιεθηξνληθφ Μηζζσηήξην πκβφιαην Καηνηθίαο  

- Καηαηίζεηαη γηα ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ αθηλήησλ πνπ ζπλάθζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ απφ 

ηελ 1.1.2014 θαη εμήο ή κελ έρνπλ ζπλαθζεί πξνγελέζηεξα πιελ φκσο δελ έρνπλ θαηαηεζεί 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

- Γηα ζπκβάζεηο κηζζψζεσο αθηλήησλ πνπ ζπλάθζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ 

1.1.2014 ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζην φλνκα ηνπ γνλέα ή ηνπ 

θνηηεηή, πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε θαηάζεζεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

Χο κίζζσζε ζεσξείηαη θαη ε δηακνλή ζε ηνπξηζηηθό θαηάιπκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ζπνπδαζηήο ζα πξνζθνκίζεη πξσηφηππε βεβαίσζε ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηακνλήο θαη 

πξσηφηππε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην ίδην δηάζηεκα. 

Καη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο είηε κίζζσζεο αθηλήηνπ, είηε  δηακνλήο ζε ηνπξηζηηθφ 

θαηάιπκα, ζα πξέπεη απαξαίηεηα ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ δηθαηνχρνπ  λα 



απνηππψλεηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ  θσδηθψλ ζηνπο πίλαθεο 5 θαη 6 ηεο 

θνξνινγηθήο δήισζεο,  πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηνλ 

ζπνπδαζηή. 

Γελ ζεσξείηαη κίζζσζε ε δηακνλή ζε θνηηεηηθή εζηία ή νηθνηξνθείν.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη: 

Όηαλ δηθαηνύρνο ηνπ επηδόκαηνο είλαη ν ίδηνο ν ζπνπδαζηήο/ζηξηα, ηόηε  ε απόδεημε 

Τπνβνιήο Γήισζεο Πιεξνθνξηαθώλ ηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο,  ή νη 

απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνπξηζηηθό θαηάιπκα  ζα πξέπεη λα είλαη ζην όλνκά 

ηνπ. 

 

8. Φσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο ηνπ δηθαηνύρνπ  (1
νο 

δηθαηνύρνο) 

Πξνζθνκίδεηαη θσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φπνπ απνηππψλεηαη 

ν δηεζλήο αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΗΒΑΝ (27 αιθαξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο)  θαη ζηνλ 

νπνίν ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα θαηαηεζεί ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε (απαξαίηεηα λα αλαθαίξεηαη 

σο  πξψην φλνκα) .   

 

9. Τπεύζπλεο  δειώζεηο  ηνπ  λόκνπ  1599/86  ηνπ  δηθαηνύρνπ  ηνπ 

ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο : 

-Γελ έρνπκε εηζπξάμεη ην ζηεγαζηηθφ επίδνκα γηα ηνλ ίδηνλ ζπνπδαζηή θαη ην ίδην 

αθαδεκατθφ έηνο άιιε θνξά. (πλεκκέλν Νν 6) 

 

-Σελ αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ (πλεκκέλν Νν 5) 

 

-Σα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θαη έληππα Δ9 πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (γνλέσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ). Δπίζεο, δελ έρεη κεηαβιεζεί 

ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξφλησλ  Δ9 κέρξη ζήκεξα. (ζπλεκκέλν Νν 4   

ή 

-Σα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θαη έληππα Δ9 πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ Σα δε πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ δελ έρνπλ 

αθίλεηε πεξηνπζία θαη δελ ππνβάιινπλ Δ9.  Δπίζεο, δελ έρεη κεηαβιεζεί ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε 

απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξφλησλ  Δ9 κέρξη ζήκεξα. (Γηακνξθψζηε ην ζπλεκκέλν Νν 4) 

ή 

Σα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θαη έληππα Δ9 πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ Σα δε πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θαζψο θαη ε 

ζχδπγφο κνπ δελ έρνπλ αθίλεηε πεξηνπζία θαη δελ ππνβάιινπλ Δ9.  Δπίζεο, δελ έρεη κεηαβιεζεί ε 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξφλησλ  Δ9 κέρξη ζήκεξα(Γηακνξθψζηε ην 

ζπλεκκέλν Νν 4).   

ή 

Σν εληαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ην Δ9 πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή καο θαηάζηαζε, είλαη αθξηβέο 

αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη είλαη αθξηβή. 

 Δγψ ν ίδηνο, θαζψο θαη ην  πξνζηαηεπφκελν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ δελ έρνπκε 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη δελ ππνβάιινπκε Δ9. (ζπλεκκέλν Νν9 

ή θείκελν δηακνξθσκέλν αλάινγα 

 



10. Τπεύζπλεο  δειώζεηο  ηνπ  λόκνπ  1599/86  ηνπ  ζπνπδαζηή/ζηξηαο:  

- Γελ δηακέλσ ζε θνηηεηηθή εζηία ή ζε κηζζσκέλα απφ ηε ζρνιή ηνπ δσκάηηα (πλεκκέλν Νν 8) 

ΑΝΑΛΟΓΧ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΗ ΔΠΗΖ ΣΑ ΔΞΖ:  

- Γελ είκαη ππφρξενο ζε ππνβνιή Φνξνινγηθήο Γήισζεο  δηφηη θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2017 

απνηεινχζα εμαξηψκελν κέινο βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4172/2013 κε εηήζην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα πνπ δελ ππεξέβε ην πνζφλ ησλ 3.000επξψ (πλεκκέλν Νν 7) 

-Γελ έρσ αθίλεηε πεξηνπζία θαη δελ ππνβάισ πνηέ Δ9 (Γήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο) Νν 3 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη ππεύζπλεο δειώζεηο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ώζηε λα θαιύπηνπλ ηηο 

αλάγθεο θάζε πεξίπησζεο. 

 

10. Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ή ζηνηρείν δεηεζεί απφ ηελ εθθαζαξίδνπζα Τπεξεζία 

Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ ειέγρνληαη: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο γνλέαο (ή ν θνηηεηήο) δελ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ ην ΑΦΜ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, γηα ην ιφγν απηφ. 

β)Γηαδεπθηήξην ή δηθαζηηθή απφθαζε, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο επηθαιείηαη δηάζηαζε 

ή δηαδχγην θαη δελ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ ην ΑΦΜ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, γηα ην ιφγν απηφ. 

γ) Βεβαίσζε Γήκνπ κε πιεζπζκφ ιηγφηεξν ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) θαηνίθσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δειψζεη φηη δηαζέηεη θαηνηθία εθεί. 

δ) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

ζπνπδαζηή/ζηξηαο  

 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη 

κεηαθξαζκέλα επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζα δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ ζηεγαζηηθνύ 

επηδόκαηνο θαζεκεξηλά, από 01/06/2018 έσο 20/06/2018, πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πξηλ ηελ ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ θαη λα 

ηαθηνπνηεζνύλ νη όπνηεο εθθξεκόηεηεο έσο 30/06/2018 θαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία  (ΓΤΔΔ Γσδεθαλήζνπ) γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απόδνζε ηνπ 

επηδόκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη νδεγίεο, ην έληππν ηεο αίηεζεο, ε εμνπζηνδόηεζε θαη ηα ππνδείγκαηα 

ησλ  Τπεύζπλσλ δειώζεσλ, έρνπλ αλαξηεζεί ζην  e-class ηεο ρνιήο.  

ΜΖΥΑΝΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ – eclass aster – Kαηάινγνο Μαζεκάησλ –ΑΣΔ Ρόδνπ – 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΣΔΡ – (Αξηζηεξή ζηήιε) Έγγξαθα – Φνηηεηηθό επίδνκα) 

 

πλνπηηθά αηηνύληαη: 

Δπόκελε ειίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ  ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΣΑ  ΔΞΖ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

1. Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ (Γνλέα ή ζπνπδαζηή εάλ δελ είλαη 

πξνζηαηεπφκελν κέινο). (ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΑΠΟ ΚΔΠ πλεκκέλν Νν 1) 

2. Δμνπζηνδφηεζε δηθαηνχρνπ πξνο ζπνπδαζηή/ζηξηα   (ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΑΠΟ ΚΔΠ  πλεκκέλν 

Νν 2) (Γελ απαηηείηαη εάλ δηθαηνχρνο είλαη ν ζπνπδαζηήο) 

ή Φσηνηππία Α.Γ. Σ. δηθαηνχρνπ (εάλ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ηελ αίηεζή ηνπ ζηελ 

Γξακκαηεία ηεο ρνιήο) 

3. Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο (2017) απφ απηφ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε(ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ (.…) 

(Σα πξνζηαηεπφκελα κέιε λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηχπσζή ηνπο ζην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα). 

(Σν Α.Φ.Μ. ηνπ εθκηζζσηή λα απνηππψλεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ δηθαηνχρνπ) 

ΠΡΟΟΥΖ 

1. Δάλ δηθαηνύρνο είλαη ν ζπνπδαζηήο, παξάιιεια απαηηείηαη θαη ην εθθαζαξηζηηθό 

ζεκείσκα ησλ γνλέσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε όηη δελ αλαθέξεηαη εθεί θαη σο 

πξνζηαηεπόκελν κέινο. 

2. Χο εηήζην εηζόδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν πξαγκαηηθό ή 

ηεθκαξηό, θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα 

ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ  ηέθλσλ ηνπ, από θάζε 

πεγή. Σν πνζό πνπ ζα πξνθύςεη αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο ζην πεδίν Νν 5. 

 

4. Αληίγξαθα δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (Δ9) κέζσ ΣΑΥΗS, εθδνζέλ ηελ πεξίνδν 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ (ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΤΕΤΓΩΝ) ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ (….) 

Τπνινγίδνληαη ηα αθίλεηα ζην ζχλνιφ ηνπο ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη  ζην Δ9 σο θχξηνη ή 

επηθαξπσηέο (ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ή εθκηζζσκέλσλ θαηνηθηψλ),  ελψ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε  νη βνεζεηηθνί ρψξνη , ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα κε ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα. 

Σα κέηξα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ φια ηα αθίλεηα αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο 

αίηεζεο ζην πεδίν Νν 6. 
 

5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 

6. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ζπνπδαζηή (ΟΥΗ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ  ΓΟΝΔΩΝ) 

 

7. Απνδεηθηηθφ Τπνβνιήο Γήισζεο Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο κέζσ TAXIS (κηζζσηήξην) ηεο θαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν θνίηεζεο θαη 

ζε πφιε άιιε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ ζπνπδαζηή ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηακνλήο.  
 

ή  ζε πεξίπησζε  δηακνλήο ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα α)Πξσηφηππε βεβαίσζε ηνπιάρηζηνλ 

εμάκελεο δηακνλήο θαη β)πξσηφηππε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην ίδην δηάζηεκα. 

 

8. Πηζηνπνηεηηθφ θαιήο επίδνζεο (ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ, ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  

ΑΗΣΖΖ  ΣΖΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΖ ΥΟΛΖ). 
 

9. Φσηνηππία IBAN δηθαηνχρνπ (ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠ.ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ Ω  

              Α΄ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ). 
 

10. Τπεχζπλεο δειψζεηο δηθαηνχρνπ(….)ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ (Τπνδείγκαηα ζην eclass  ηεο 

ΑΣΔΡ) 

 

11. Τπεχζπλεο δειψζεηο ζπνπδαζηή(….)ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ (Τπνδείγκαηα ζην eclass  ηεο 

ΑΣΔΡ) 



 

 

 


