Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
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Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.
Θα την εκτυπώσετε από τη σελίδα https://studies.aegean.gr/stegastiko μετά την οριστική ηλεκτρονική
υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.
Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 ν.2238/1994.
Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον
α) είναι ορφανός από τους 2 γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από 25 ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61του Ν. 2238/94 και δεν
θεωρείται προστατευόμενο Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποβάλει ο ίδιος φορολογική δήλωση και είναι κάτω των 25 ετών θα
πρέπει να προσκομίσει και το Ε1 του γονέα προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν δηλώνεται ως
προστατευόμενο μέλος
Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός
των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα το αναζητήσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και δεν χρειάζεται
να κατατεθεί από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια
Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015
(εισοδήματα έτους 2015) του δικαιούχου του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση
Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα
Βεβαίωση προσόδων (για τα εισοδήματα του έτους 2015) για τους Κύπριους φοιτητές.
Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα
έτους 2015) του δικαιούχου του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 του
δικαιούχου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. (Προσοχή, μόνιμη κατοικία νοείται εκείνη στην οποία διαμένει
η οικογένεια του φοιτητή και όχι η πόλη στην οποία διαμένει προσωρινά ο φοιτητής λόγω των σπουδών
του). Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας των γονέων του
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κατά περίπτωση υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
Δείτε την σελίδα: https://studies.aegean.gr/node/258
Σε περίπτωση που η φοιτήτρια ή ο φοιτητής δεν έχει στην κατοχή του ακίνητα θα πρέπει να καταθέσει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη ιδιοκτησίας ακινήτων και μη υποχρέωσης υποβολής Ε9,
υπογεγραμμένη από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του δικαιούχου δεν έχει στην κατοχή του ακίνητα θα πρέπει να καταθέσει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη ιδιοκτησίας ακινήτων και μη υποχρέωσης υποβολής Ε9,
υπογεγραμμένη από τον/την σύζυγο του δικαιούχου και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
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.
Το παραπάνω δικαιολογητικό απαιτείται για μισθώσεις ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν
μετά την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για μισθώσεις που συνάφθηκαν πριν την 1.1.2014 και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μπορεί να
κατατεθεί αντί του παραπάνω, το μισθωτήριο συμβόλαιο.
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.
ΙΒΑΝ Λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας του Δικαιούχου (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου)

