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ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 1000€
Κατόπιν της ΚΥΑ 2/19525/0026 (ΦΕΚ 393/21-2-2013, τ. Α’), της υπ’ αριθµ. Φ5/31004/Β3/6-3-2013 εγκυκλίου, της
υπ’αριθµ.. Φ5/8993/Ζ1/20-1-2015 του Υπ. Παιδείας καθώς και της τροποποίησης 2/3714/0026/2015/ΦΕΚ-96/Β/20.1.2015

Οι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να υποβάλλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας τα δικαιολογητικά τους για τη
χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόµατος ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 .
Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόµατος :
1. Προπτυχιακός φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη κατοικία λόγω σπουδών για την απόκτηση πρώτου
πτυχίου,
2. Προπτυχιακός Φοιτητής πρωτοετής ή σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και 4ο έτος ή 6ο έτος µόνο για
Ιατρική, κατά το ακαδ. έτος 2015-6 και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το ήµισυ των µαθηµάτων του
προηγούµενου έτους,
3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα οικονοµικού έτους 2016 (εισοδήµατα 2015) έως 30.000€ προσαυξηµένο
κατά 3.000€ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός.
4. Ακίνητη Περιουσία κατοικιών όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) µε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
έως 200 τµ µε εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήµο µε πληθυσµό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.
∆ικαιούχος του επιδόµατος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει
φορολογικά ο φοιτητής.
Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι
κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
και δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος. Έγγαµη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της
εισοδήµατα και συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Φοιτητική Μέριµνα

Γραµµατεία Τµήµατος

1

Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου,
απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης µε νοµίµως
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. από
κάποιο ΚΕΠ)

2

Πιστοποιητικό καλής επίδοσης
ή Πιστοποιητικό εγγραφής(πρωτοετής)

Οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραµµατεία του τµήµατος τους
σχετική αίτηση

3

Πράξη ∆ιοικητικού
Προσδιορισµού Φόρου
οικονοµικού έτους 2016
(Εκκαθαριστικό Σηµείωµα )
ή ∆ήλωσης Φορολογίας
Εισοδήµατος οικ. έτους 2016(Ε1)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητο Εκκαθαριστικό ή Ε1 τρέχοντος έτους.
Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή
απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να
αποδεικνύει τη γονική µέριµνα.
Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση
(Βεβαίωση Προσόδων)

4

Βεβαίωση ∆ηλωθείσας
Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)
οικ. έτους 2016 όλης της
οικογένειας

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 συζύγου (µητέρας) και
Ε9 προστατευόµενων τέκνων . ∆εκτές γίνονται εκτυπώσεις µέσω
της εφαρµογής Ε9 του TAXISnet όπου αναγράφεται ότι «∆εν έχει
διαµορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος 2016» ή κενή
βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης .
Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας

5

Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης δικαιούχου

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση στην οποία αναφέρονται
τα µέλη της οικογένειας και η ηµερ/νία γέννησης τέκνων

6

Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του
φοιτητή

Ως µόνιµη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία
διαµένει η οικογένεια του φοιτητή.
Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας

7

Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

8

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας
βιβλιαρίου τραπέζης του
δικαιούχου

9

Υπεύθυνη ∆ήλωση δικαιούχου
(ν.1599/1986)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συµβόλαιο.
Ισχύει για συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή
τροποποιήθηκαν από 1.1.2014 και εξής. Όσες έχουν συναφθεί
προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Ως µίσθωση θεωρείται και η διαµονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό
την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει ο φοιτητής βεβαίωση
τουλάχιστον δίµηνης συνεχόµενης διαµονής και απόδειξη παροχής
υπηρεσιών για το ίδιο διάστηµα.
Απαραίτητο το IBAN τραπεζικού λογαριασµού τράπεζας, στον
οποίο επιθυµεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η οικονοµική ενίσχυση.

ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΕΛΛΑ∆Α
TAXISnet http://www.gsis.gr
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Οικονοµικών
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων
Γραφείο Φόρου Ειδοδήµατος
ΕΛΛΑ∆Α
Εφαρµογή Ε9 -TAXISnet

http://www.gsis.gr
ΚΥΠΡΟΣ
Τµήµα Κτηµατολογίου &
Χωροµετρίας
ΕΛΛΑ∆Α
∆ηµοτολόγιο ή µέσω ΚΕΠ
ΚΥΠΡΟΣ
Πρόεδρος Κοινότητας
ΕΛΛΑ∆Α
Υπηρεσία ∆ήµου ή µέσω ΚΕΠ
ΚΥΠΡΟΣ
Πρόεδρος Κοινότητας

TAXISnet
http://www.gsis.gr

Βιβλιάριο Τράπεζας ∆ικαιούχου

Κύπριοι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν ΙΒΑΝ ελληνικής τράπεζας.

-περί µη είσπραξης στεγαστικού επιδόµατος για το ίδιο έτος άλλη φορά
-περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων
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ΑΕΙ/ΤΕΙ
Φοιτητική Μέριµνα

