ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004
(ΦΕΚ 15/2004 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την αριθμ. 1104059/7953/29-122004 (ΦΕΚ 1962/31-12-2004 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, στους προπτυχιακούς φοιτητές.
Επειδή, σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. Φ5/ 8993/Ζ1/20-1-2015 (Β4170/29-1-2015)
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις με αρ. πρωτ.
2/39647/0026/30-08-2013 και 2/40130/0026/26-06-2014 εγκυκλίους του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, δεν τίθεται θέμα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη
χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και οι
δικαιούχοι δύνανται να
υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι
την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους και επιπλέον πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του
οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η ενίσχυση, στην προκειμένη περίπτωση
του οικονομικού έτους 2016 (εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015) αφού
υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους, σας παρακαλούμε να
μην προχωρήσετε ακόμη στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά να τις υποβάλετε
οποτεδήποτε μετά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους
2016 (εισοδήματα έτους 2015).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ
15/2004 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το
επίδομα εισπράχθηκε από δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό
καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται τα εξής αρχεία:
1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος.
3. Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης στεγαστικού επιδόματος φοιτητών έτους
2016.
5. Υπεύθυνη Δήλωση για το στεγαστικό επίδομα έτους 2016.
6. Υπεύθυνη Δήλωση για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση Ε9.
7. Υπεύθυνη Δήλωση για τους Κύπριους φοιτητές.
8. Εξουσιοδότηση.
9. Τόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.
10. Υπουργική Απόφαση.
11. Έγγραφα του Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Προθεσμία δεν προβλέπεται. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με το με αριθμ. Πρωτ. Φ5/ 8993/Ζ1/20-1-2015 (Β 4016/21-1-2015) έγγραφό του,
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
2/39647/0026/30-08-2013 έγγραφό της, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για
τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:


Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού της Ελλάδα, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές
προϋποθέσεις.



Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του
Τμήματος.



ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Οι φοιτητές πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με
την υπηκοότητα των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.



Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου
πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα, ή για
την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.



Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας,
εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα
αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και
διαμένουν σε μία ή σε περισσότερες οικίες.



Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος φοιτητών, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.



Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄) οι Σχολές της Κύπρου
βρίσκονται από το 2006-2007 εκτός του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων
και ως εκ τούτου οι φοιτητές που φοιτούν στην Κύπρο δεν δικαιούνται στεγαστικό
επίδομα.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο
φοιτητής.



Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61
του Ν.2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο
7 του ίδιου νόμου.
«Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 14 άρθρο .5 Ν.3296/2004,
ΦΕΚ Α 253/14.12.2004».



Σύμφωνα με την αριθμ. 2/40130/0026/26-6-2013 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι σε διάσταση ή είναι
διαζευγμένοι δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει
φορολογικά ο φοιτητής, γεγονός το οποίο πρέπει να προκύπτει από τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ζητείται η οικονομική
ενίσχυση».



Επίσης σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο «Επισημαίνεται ότι δικαιούχος
του επιδόματος είναι ο φοιτητής, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν δηλώνεται ως
προστατευόμενο μέλος γονέα του (παρ. 3 άρθρο 10 ν. 3220/2004)».



Όσοι φοιτητές διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. ή σε μισθωμένα
από το Δ.Π.Θ. δωμάτια δεν δικαιούνται το επίδομα.



Η Απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (ή το μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας φοιτητή,
θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ) θα πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα ή στο
όνομα του ίδιου του φοιτητή.
Σύμφωνα με την αριθμ. 2/3714/0026/2015 (ΦΕΚ 96/τ. Β΄/20-1-2015) Υπουργική
απόφαση κατατίθεται «Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε
πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος
δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α
του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε
ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση
τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο
διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως
ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή
έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Κατά τα λοιπά προβλέπεται ότι ισχύει η κατά τα ανωτέρω τροποποιούμενη κοινή
απόφαση, δηλαδή η με αριθμ. 2/19525/0026/21-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 393) Υπουργική
Απόφαση».


Η ισχύς των μισθώσεων μπορεί να είναι και διάρκειας μικρότερης του έτους.



Γίνονται δεκτές και οι περιπτώσεις μισθώσεων που έχουν λήξει, υπό την
προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για
το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης
αυτής θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους, για το οποίο
χορηγείται το επίδομα και σε καμιά περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. διάστημα θερινών
διακοπών).



Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι
φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.



Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η
υποβολή απλής εξουσιοδότησης, δηλαδή εξουσιοδότησης που θα φέρει θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.



Ο φοιτητής πρέπει να έχει πιστοποιητικό που χορηγείται από τη Γραμματεία της
Σχολής ή του Τμήματος όπου φοιτά ο φοιτητής και φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και
υπογραφή της Γραμματείας της Σχολής ή του Τμήματος. Στο πιστοποιητικό
βεβαιώνεται ότι:
i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού
των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους
ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, ακόμη και αν αυτά δεν ανήκουν μόνο στο
πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε
παρελθόντα ή και επόμενα εξάμηνα.
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
Κατά το α΄ έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού
υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.



Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα στα ελληνικά.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου
οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ( 30.000) ευρώ
προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί,
πέραν του ενός.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων
του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για
τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο
χορηγείται. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή
φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με
ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
Σύμφωνα με την αριθμ. 1122028/8991/0016/29-12-2005 εγκύκλιο του τότε
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών « Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε
υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε
το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα
υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας».
Σύμφωνα με την αριθμ. 1122028/8991/0016/29-12-2005 εγκύκλιο του τότε
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν
διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο
φοιτητής.
Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή
φορολογική δήλωση του προηγουμένου οικονομικού έτους όπως υποβλήθηκε από
τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην
περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως εάν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του, ή της
συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο (πατέρα ή πατριό)».
Σύμφωνα με την αριθμ. 1122028/8991/0016/29-12-2005 εγκύκλιο του τότε
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι
κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο,
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη
του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της
αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής
αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα».
Σύμφωνα με την αριθμ. 2/74741/0026/25-11-2013 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «..για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα
με τη φορολογική νομοθεσία, ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θεωρείται
το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του
και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή ή το αντίστοιχο τεκμαρτό
εισόδημα, σε περίπτωση που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγματικού.
Δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε περίπτωση που έχει
δηλωθεί από το φορολογούμενο.
Για τους Κύπριους φοιτητές το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο θα προκύπτει από τις δύο

φορολογικές δηλώσεις, μία για κάθε σύζυγο. Το έντυπο της βεβαίωσης θα βεβαιώνει
και την περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν είναι υπόχρεος/η σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης.


Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.)
για απόδειξη α) του εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή
του ιδίου του φοιτητή, ή και των γονέων και του ιδίου αναλόγως ποιών τα εισοδήματα
και οι κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπόψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα
τους για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα
ορίζονται από τους νόμους της χώρας.
Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών, πέραν όσων στις
βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται.



ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή
επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν
τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο
ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι
οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονται πριν την ισχύ του Ν.
2539/1997 (ΦΕΚ 244/1997 τ. Α΄). Η εξαίρεση αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο.



Σύμφωνα με την αριθμ. 1122028/8991/0016/29-12-2005 εγκύκλιο του τότε
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των
τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα
ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφόσον υπάρχει
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρώνται ακόμη τα ερειπωμένα
διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ’ όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας
Υπηρεσίας».



Σύμφωνα με την αριθμ. 1122028/8991/0016/29-12-2005 εγκύκλιο του τότε
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό
συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρούνται τα
τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων».



Σύμφωνα με την αριθμ. 1122028/8991/0016/29-12-2005 εγκύκλιο του τότε
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή
δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται
αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας».



Σύμφωνα με την αριθμ. 2/74741/0026/25-11-2013 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «Όσον αφορά στο όριο των 200 τ.μ. των ιδιοχρησιμοποιουμένων ή
εκμισθωμένων κατοικιών, το επίδομα δεν μπορεί να χορηγηθεί εάν ο φοιτητής, οι
γονείς του ή τα αδέρφια του εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη του γονέα, είναι
κύριοι ή επικαρπωτές των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων».



ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την αριθμ. 2/40130/0026/26-6-2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και την αριθμ. 2/3714/0026/2015 (ΦΕΚ 96/τ. Β΄/20-1-2015) Υπουργική
απόφαση:
1. ο φοιτητής πρέπει να διαμένει λόγω των σπουδών του σε μισθωμένη οικία, που
βρίσκεται σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι
γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα
οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004, δηλαδή το
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, επίσης
θεωρείται ως μία πόλη και ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών
περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών αυτού που απέχουν από το
κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες
θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
2. «Περαιτέρω στην παρ. Β 10 του άρθ. 2 της αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κ.υ.α.
(Β΄ 393), επαναλαμβάνονται τα προαναφερόμενα, χωρίς να γίνεται καμία
αναφορά για περιορισμούς στις υπόλοιπες πόλεις, πέραν των πολεοδομικών
συγκροτημάτων Αθήνας και Θεσ/νίκης. Κατά συνέπεια προκειμένου για τις
υπόλοιπες πόλεις θα διερευνάται κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών
εάν οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης
κατοικίας στην πόλη φοίτησης και όχι στο διευρυμένο Δήμο, όπου ανήκει η πόλη
φοίτησης».



Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια
είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΦΕΚ 393/21-2-2013 τ. Β΄)
1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ανάλογα του δικαιούχου γονέα ή του δικαιούχου φοιτητή.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης, δηλαδή
εξουσιοδότησης που θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.
Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/94 και δεν θεωρείται
προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
Στην περίπτωση αυτή εκτός από το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του ίδιου του
φοιτητή, θα υποβάλλεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είναι
προστατευόμενο μέλος.

2.α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των 3 πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, ακόμη
και αν αυτά δεν ανήκουν μόνο στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και
σε παρελθόντα ή και επόμενα εξάμηνα.
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
β. Κατά το α΄ έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ του
δικαιούχου γονέα του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση
(εισοδήματα προηγούμενου έτους), δηλαδή του έτους 2016 (εισοδήματα του έτους 2015) ή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα (Εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ
για κάθε παιδί, πέραν του ενός).
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο γονέας αλλά ο φοιτητής δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση,
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φοιτητή, στην οποία ο φοιτητής βεβαιώνει ότι: δεν είναι
υπόχρεος να υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν έχει υποβάλει και ότι δεν κατέχει ακίνητα ο ίδιος.
Για τους Κύπριους φοιτητές το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, το οποίο θα προκύπτει από τις δύο φορολογικές δηλώσεις, μία για κάθε σύζυγο. Το έντυπο της
βεβαίωσης θα βεβαιώνει και την περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν είναι υπόχρεος/η σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης.

4. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Ε9) του 2016 όλων των μελών της οικογένειας (δικαιούχου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων),
ώστε να απεικονίζεται η συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι
την ημέρα υποβολής της αίτησης, και εφόσον είναι συμπληρωματική και αντίγραφο των αρχικών.
Υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι περιλαμβάνει τη
συνολική περιουσιακή κατάσταση. Ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές
κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000
κατοίκους. Εφόσον δεν διαθέτουν τα μέλη της οικογένειας ακίνητη περιουσία και επομένως δεν
υποβάλλουν Ε9, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή κενή

βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης ή εκτύπωση μέσω της εφαρμογής Ε9 του taxis, όπου
αναγράφεται ότι «δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος 2016» με την προϋπόθεση ο
ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης του taxis.
Οι Κύπριοι φοιτητές να καταθέτουν α) Κτηματολογικό απόσπασμα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται
όλες οι περιφέρειες της Κύπρου, ακόμη κι αν δεν έχουν ακίνητο, β) Βεβαίωση του Δήμου ή της
Κοινότητας, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για το εμβαδόν του ακινήτου, εφόσον υπάρχει, και γ) Υπεύθυνη
δήλωση για την ιδιοκτησία ή μη άλλων ακινήτων συνολικά στην Ελλάδα θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.
6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ. (Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης
κατοικίας του φοιτητή).
7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, περί της μη είσπραξης του
στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
8.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας
κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή
επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής
ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η
διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση
τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται
μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. (Γίνονται δεκτά και αντίγραφα μισθωτηρίων
συμβολαίων (που φέρουν σφραγίδα από την εφορία), εφόσον περιλαμβάνουν καθαρά τη διάρκεια της
μίσθωσης).
9.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/τη δικαιούχο).
Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν ελληνικό ΙΒΑΝ.

Αριθμ. Πρωτ.
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Αιτούμαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, που ανέρχεται στο ποσό των
χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (Α.15), της
παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004(Α.138) και του ν. 3296/2004(Α.253) και δηλώνω
υπεύθυνα και με γνώση τόσο των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, για επιστροφή στο τριπλάσιο σε
περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης.
Ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και
επισυνάπτω πιστοποιητικό σπουδών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου και δεν έχω λάβει
επίδομα στέγασης από το Ίδρυμα στο οποίο φοιτώ.
1. Όνομα και Επώνυμο δικαιούχου ……………………………………………………………………………
2. Α.Φ.Μ. δικαιούχου …………………………………………………………………………………………………
3.Όνομα και Επώνυμο συζύγου …………………………………………………………………………………
4. Α.Φ.Μ. της συζύγου ………………………………………………………………………………………………
5.Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 ΕΥΡΩ.………………..
αριθμός παιδιών (προστατευόμενων τέκνων)…………………..
6. Συνολικά τετραγωνικά μέτρα οικιών ή διαμερισμάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του προηγούμενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν
λόγω μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ………………
7. Ονοματεπώνυμο φοιτητή……………………………………………………………………………………….
8. Έτος γέννησης φοιτητή ………………………………………………………………………………………….
9. Α.Φ.Μ. φοιτητή ……………………………………………………………………………………………………..
10. Σχολή φοίτησης Δ.Π.Θ./ Τμήμα…………………………………………………………………………
11. Έτος εισαγωγής ……………………………………………………………………………………………………
12. Έτος φοίτησης 1ο □… 2ο □… 3ο□… 4ο □… 5ο □… 6ο □…
13. Βεβαίωση καλής επίδοσης ΝΑΙ □….……………………………………………………………………..
14. Τόπος διαμονής της οικογένειας…………………………………………………………………………..
15. Τόπος διαμονής του φοιτητή………………………………………………………………………………..
16. Μισθωτήριο συμβόλαιο (διεύθυνση μισθωμένης κατοικίας)…………………………………………………
17. Α.Φ.Μ. εκμισθωτή ……………………………………………………………………………………………….
18. Υπάρχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος άλλου φοιτητή ΝΑΙ □… ΟΧΙ□ ……………
Αν ναι, πόσων ακόμη φοιτητών …………………………………………………………………………………
19. Φοιτώ/Φοιτά για απόκτηση πρώτου πτυχίου ΝΑΙ □……………………………………………
20. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Φοιτητή:……………………………………………………………………….
και Δικαιούχου (αν είναι άλλος από το φοιτητή):……………………………………………………….
21. ΔΟΥ δικαιούχου ……………………………………………………………………………………………………
22. ΙΒΑΝ δικαιούχου ………………………………………………………………………………………………….
………/………./2016

Ο/Η Υπευθύνως Δηλών/ούσα

Ο/Η Παραλαβών/ούσα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Δεν έχω εισπράξει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα άλλη φορά για το ίδιο έτος.
2.Ο/η φοιτητής/τρια……………………………………….δεν διαμένει στη φοιτητική εστία του
Δ.Π.Θ. ή σε μισθωμένα από το Δ.Π.Θ. δωμάτια
3. Το/τα έντυπο/α Ε9 περιλαμβάνει τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειάς
μου (γονέων, φοιτητή και προστατευόμενων τέκνων)
4. Τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχω

Ημερομηνία :

201
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν κατέχω (με κυριότητα ή επικαρπία) ο ίδιος ούτε η σύζυγος ούτε και τα προστατευόμενα
μέλη ακίνητη περιουσία και δεν υποβάλλω δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Ημερομηνία :

201
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

*για Κύπριους φοιτητές

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν κατέχω (με κυριότητα ή επικαρπία) ο ίδιος ούτε οι γονείς μου άλλη κατοικία στην Ελλάδα

Ημερομηνία :

201
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω φορολογική δήλωση και δεν έχω υποβάλει και επίσης
δεν κατέχω ο ίδιος ακίνητα στο όνομά μου

Ημερομηνία :

201
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η _________________________________________ του
_____________________ και της ______________________, που γεννήθηκα στις
_______________________, κάτοικος ________________________________________, με Α.Δ.Τ.
_____________, ημ. εκδόσεως _______________ από το _____________
Εξουσιοδοτώ
τον/ την _______________________________________________________________ του
____________________ και της _____________________, που γεννήθηκε στις _______________________,
κάτοικος ________________________________________, με Α.Δ.Τ. _____________, ημ. εκδόσεως
_______________ από το _____________ για
να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αντί εμού.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ημερομηνία ___ / ___ / ___

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

Υπογραφή

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από
αυτούς άτομα για τους φοιτητές των Τμημάτων Ξάνθης και Ορεστιάδας υποβάλλουν σχετική αίτηση
− υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Ξάνθης στην πόλη της Ξάνθη και στον κ. Στ. Κουρετσίδη, υπάλληλο της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην πόλη της Ορεστιάδας.
Για τους φοιτητές των Τμημάτων στην πόλη της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης οι
δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα
υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις
Γραμματείες των οικείων Τμημάτων.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αριθμ. 2/19525/0026/ (ΦΕΚ 393/21-2-2013 τ.
Β΄) Υπουργική Απόφαση, στο με αριθμ. πρωτ. Φ5/31004/Β3/6-3-2013 διευκρινιστικό έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον επόμενο πίνακα.
Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα εξής:
1. Να συμπληρώνονται με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης.
2. Να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Επειδή απαιτείται η υποβολή περισσοτέρων της μιας υπευθύνων δηλώσεων μπορεί
το περιεχόμενό τους να συμπεριλαμβάνεται σε μία, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Κομοτηνή

10 Ιουνίου 2016

