
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Οι δικαιούχοι φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος (Φ.Ε.Κ. 393/21-2-2013) 

υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά από τη  

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 09:00-11:00. 

 

Δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Αναγράφονται τα στοιχεία του/της δικαιούχου γονέα). (επισυνάπτεται) 

 Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής ή φοιτήτρια εφόσον: α) είναι ορφανός-ή από τους 

δυο γονείς, β) είναι πάνω από 25 ετών, γ) είναι υπόχρεος-η σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δε 

θεωρείται προστατευόμενο μέλος, δ) οι γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 

 Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του-της δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή 

εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του-της δικαιούχου.  

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης. 
 Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση ο φοιτητής ή φοιτήτρια να 

έχει επιτύχει στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 –Ε1(τελευταίο)  

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (τελευταίο). 
 Αφορά εισόδημα έως 30.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί 

(πέραν του ενός) 

 Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή 

έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα. 

 Οι Κύπριοι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση 

Προσόδων) για το συνολικό εισόδημα. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο/η 

Κύπριος/α δικαιούχος, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο περιεχόμενο περί μη 

υποβολής φορολογικής δήλωσης. (επισυνάπτεται) 

5. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (τελευταίο). 
 Δεν περιορίζεται μόνο στον δικαιούχο γονέα του φοιτητή/φοιτήτριας, αλλά σε όλη την οικογένεια, 

συμπεριλαμβανομένων και της συζύγου, του φοιτητή/φοιτήτριας και των υπολοίπων παιδιών 

(προστατευόμενα τέκνα). 

 Στην περίπτωση που κάποια μέλη της οικογένειας δεν έχουν ακίνητη περιουσία εκτυπώνεται η 

μηδενική τους περιουσιακή κατάσταση Ε9 και κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον δικαιούχο 

περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 

υπογράφοντος. (επισυνάπτεται) 

 Το αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) να αναγράφει ημερομηνία μόνο 1/1/2016 

 Οι γονείς, ο φοιτητής ή φοιτήτρια δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικιών που 

υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους. 

 Οι Κύπριοι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας  

και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι η συνολική περιουσιακή τους κατάσταση είναι 

αυτή που αναφέρεται στη βεβαίωση του Κοινοτάρχη και ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στην 

κατοχή τους σε Ελλάδα και Κύπρο (επισυνάπτεται) 

 

 



6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Χορηγείται από το Δήμο ή μέσω ΚΕΠ) 

 Να έχει ισχύ τουλάχιστον τρίμηνη από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών 

 Σε περίπτωση διαζυγίου να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης η λύση του 

ή να προσκομίζεται το διαζευκτήριο 

 Σε περίπτωση διάστασης να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων ότι:  

α) βρίσκονται σε διάσταση προσδιορίζοντας το έτος και β) να αναφέρεται ποιος έχει τα τέκνα ως 

προστατευόμενα μέλη 

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή/φοιτήτριας. (Χορηγείται από το Δήμο ή μέσω ΚΕΠ) 

 Μόνιμη κατοικία του φοιτητή/φοιτήτριας νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένειά 

του 

 Οι Κύπριοι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας 

8. Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 

(μισθωμένη κατοικία). 

 Είναι το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο και ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων 

από 1/1/2014 και εξής 

 Όσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων έχουν συναφθεί προγενέστερα της 1/1/2014 πρέπει να 

έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ 

9. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ 
 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο το όνομα του-της 

δικαιούχου. 

 Οι Κύπριοι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν IBAN Ελλάδας.  

10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του-της δικαιούχου η οποία θα αναφέρει: «δηλώνω ότι δεν 

εισέπραξα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το ίδιο έτος άλλη φορά» με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο 

της υπογραφής του-της δικαιούχου. (επισυνάπτεται) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δικαιολογητικά προσκομίζεται και η κατάσταση πληρωμής με τα στοιχεία του/της 

δικαιούχου (συμπληρώνεται εις διπλούν). (επισυνάπτεται) 


