ΣΕΓΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
Σα ζντυπα και θ ιςχφουςα νομοκεςία για τθν χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ φοιτθτών βρίςκονται
αναρτθμζνα ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΝ/ΠΛ/ΤΡΟΤ http://aensyrou.edu.gr/ ςτο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ /
ΠΟΤΔΑΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΣΕΓΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΤΔΑΣΩΝ /διαβάςτε περιςςότερα (πατάμε επάνω και
εμφανίηονται τα αρχεία ςε μορφι pdf) . Επιλζγουμε ζντυπο Αίτθςθσ και Τ.Δ. κατά περίπτωςθ δικαιοφχου.
Οι προχποκζςεισ και δικαιολογθτικά για το Φοιτθτικό ςτεγαςτικό επίδομα ςφμφωνα με ΚΥΑ 2821.2816/49692/2018 (ΦΕΚ Β 2632/05-07-2018) είναι τα κάτωκι :

1) Δικαιοφχοσ είναι ο Γονζασ (πατζρασ ι μθτζρα)
Προχποκζςεισ :
Το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ να μθν υπερβαίνει το
ποςό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προςαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάκε προςτατευόμενο
παιδί πζραν του ενόσ. Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό
ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του πατζρα, τθσ μθτζρασ
και των ανιλικων τζκνων τουσ από κάκε πθγι.
Δικαιολογθτικά :
α) Αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου, με κεώρθςθ του γνθςίου υπογραφισ. Σε περίπτωςθ
διαηυγίου κα προςκομίηεται απόφαςθ για τθν επιμζλεια τζκνου κακώσ και τυχόν διαηευκτιριο.
β) Αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειώματοσ φόρου ειςοδιματοσ και Εντφπου Ε1 του οικονομικοφ ζτουσ
για το οποίο ηθτείται θ ειςοδθματικι ενίςχυςθ (ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ), γονζων και ςπουδαςτι
κακώσ και λοιπών εξαρτθμζνων μελών. Σε περίπτωςθ που ο Σπουδαςτισ ι και τα λοιπά εξαρτώμενα μζλθ δεν
υποχρεοφνται ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ υποβάλλεται Υ.Δ.
γ) Πιςτοποιθτικό καλισ επίδοςθσ για ςτεγαςτικό επίδομα (χορθγείται μετά από υποβολι αίτθςθσ ςτθ
Γραμματεία τθσ Σχολισ).
δ)Αντίγραφο τελευταίασ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Ε9) Δικαιοφχου & ςπουδαςτι.. Προςοχι ςτθν
εκτφπωςθ από το taxisnet να αναγράφεται «δεν ζχει διαμορφωκεί περιουςιακι εικόνα για το ζτοσ ……»ι κενι
βεβαίωςθ δθλωκείςασ περιουςιακισ κατάςταςθσ. Σε περίπτωςθ που τα τετραγωνικά των κατοικιών του Ε9
ξεπερνοφν τα διακόςια (200) απαιτείται προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από Διμο ι κοινότθτα περί του αρικμοφ των
κατοίκων (να είναι κάτω από 3.000). Οι Κφπριοι ςπουδαςτζσ κα υποβάλουν πιςτοποιθτικό Ιδιοκτθςίασ
Παγκφπριο (για όλα τα μζλθ τθσ οικογενείασ) όπου να προκφπτουν με ςαφινεια και να είναι επιςιμωσ
επιβεβαιωμζνα από αρμόδια αρχι τα ακριβι τα τετραγωνικά των διακζςιμων ακινιτων.
ε) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του δικαιοφχου (από Διμο) όπου να εμφαίνονται όλα τα μζλθ
τθσ οικογζνειασ και θ θμερομθνία γζννθςθσ των τζκνων.
ςτ) Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του φοιτθτι (από Διμο)και όχι του γονζα.
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 του δικαιοφχου , (με κεώρθςθ γνθςίου υπογραφισ) περί τθσ μθ
είςπραξθσ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ίδιο ζτοσ άλλθ φορά και ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται είναι αλθκι.
θ) Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ που βρίςκεται ςτον τόπο φοίτθςθσ και ςε πόλθ άλλθ
τθσ κφριασ κατοικίασ του φοιτθτι, ςτθν οποία πόλθ οι γονείσ του ι ο ίδιοσ δεν ζχουν τθν πλιρθ κυριότθτα ι
επικαρπία άλλθσ κατοικίασ. Να είναι ςτο όνομα του ςπουδαςτι ι των γονζων και να είναι ςε ιςχφ για
τουλάχιςτον 6 μινεσ με εξαίρεςθ για τουσ 1ετισ τουλάχιςτον 4 μινεσ . Αν δεν είναι θλεκτρονικό να είναι
κεωρθμζνο από ΔΟΥ. Σε περίπτωςθ διαμονισ ςε ξενοδοχείο ι πανςιόν , απαραίτθτθ είναι θ βεβαίωςθ από τον
εκμιςκωτι για 6μθνθ τουλάχιςτον διαμονι του ςπουδαςτι, με εξαίρεςθ για τουσ 1ετισ τουλάχιςτον 4 μινεσ (με
θμερομθνία και γνιςιο υπογραφισ), κακώσ και πρωτότυπεσ αποδείξεισ για το ίδιο διάςτθμα ι επικυρωμζνα
αντίγραφα αυτών. Ωσ μιςκωτισ επί του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ι των αποδείξεων παροχισ υπθρεςιών πρζπει
να εμφανίηεται ο δικαιοφχοσ του επιδόματοσ. Σε περίπτωςθ ςυγκατοίκθςθσ πρζπει ο κάκε ςπουδαςτισ ι
δικαιοφχοσ να εμφανίηεται ωσ ςυμβαλλόμενοσ.
κ) Αντίγραφο τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου.

2. Κατ' εξαίρεςθ δικαιοφχοσ κα είναι ο ίδιοσ ο φοιτθτισ εφ' όςον:
Προχποκζςεισ
α) Να είναι ορφανόσ από τουσ δφο γονείσ ι
β) Οι γονείσ του είναι κάτοικοι εξωτερικοφ ι
γ) Να είναι πάνω από 25 ετών ι
δ) Να είναι υπόχρεοσ ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ και δεν περιλαμβάνεται ωσ εξαρτώμενο μζλοσ ςτθν
φορολογικι διλωςθ των υπόχρεων ςτθν υποβολι αυτισ.
Δικαιολογθτικά :
α) Αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου, με κεώρθςθ του γνθςίου υπογραφισ.
β) Αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειώματοσ φόρου ειςοδιματοσ και εντφπου Ε1 του οικονομικοφ
ζτουσ για το οποίο ηθτείται θ ειςοδθματικι ενίςχυςθ (ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ) ςπουδαςτι και γονζων
κακώσ και λοιπών εξαρτθμζνων μελών. Σε περίπτωςθ μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ
ςπουδαςτι ι και λοιπών εξαρτθμζνων μελών υποβάλλεται Υ.Δ. «περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ.» ΠΡΟΟΧΗ Εφόςον δθλώνεται ωσ εξαρτθμζνο μζλοσ ςτο Ε1 του γονζα ,δικαιοφχοσ
είναι ο γονζασ και όχι ο ςπουδαςτισ.
γ) Πιςτοποιθτικό καλισ επίδοςθσ που χορθγείται μετά από υποβολι αίτθςθσ από τθ
Γραμματεία τθσ Σχολισ.
δ) Αντίγραφο τελευταίασ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ Ε9 του ςπουδαςτι και των γονζων. Προςοχι
ςτθν εκτφπωςθ από το taxisnet να αναγράφεται «δεν ζχει διαμορφωκεί περιουςιακι εικόνα για το ζτοσ ……». ι
κενι βεβαίωςθ δθλωκείςασ περιουςιακισ κατάςταςθσ. Οι Κφπριοι ςπουδαςτζσ κα υποβάλουν πιςτοποιθτικό
Ιδιοκτθςίασ παγκφπριο (για όλα τα μζλθ τθσ οικογενείασ) όπου να προκφπτουν με ςαφινεια και να είναι
επιςιμωσ επιβεβαιωμζνα από αρμόδια αρχι τα ακριβι τα τετραγωνικά των διακζςιμων ακινιτων.
ε) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του δικαιοφχου(από Διμο) όπου να εμφαίνονται όλα τα μζλθ
τθσ οικογζνειασ και θ θμερομθνία γζννθςθσ των τζκνων.
ςτ) Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του φοιτθτι (από Διμο).
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του δικαιοφχου(με κεώρθςθ γνθςίου υπογραφισ), περί τθσ μθ
είςπραξθσ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ίδιο ζτοσ άλλθ φορά και ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται είναι αλθκι.
θ) Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ που βρίςκεται ςτον τόπο φοίτθςθσ και ςε πόλθ άλλθ
τθσ κφριασ κατοικίασ του φοιτθτι, ςτθν οποία πόλθ οι γονείσ του ι ο ίδιοσ δεν ζχουν τθν πλιρθ κυριότθτα ι
επικαρπία άλλθσ κατοικίασ. Να είναι ςτο όνομα του ςπουδαςτι ι των γονζων και να είναι ςε ιςχφ για
τουλάχιςτον 6 μινεσ με εξαίρεςθ για τουσ 1ετισ τουλάχιςτον 4 μινεσ . Αν δεν είναι θλεκτρονικό να είναι
κεωρθμζνο από ΔΟΥ. Σε περίπτωςθ διαμονισ ςε ξενοδοχείο ι πανςιόν , απαραίτθτθ είναι θ βεβαίωςθ από τον
εκμιςκωτι για 6μθνθ τουλάχιςτον διαμονι του ςπουδαςτι, με εξαίρεςθ για τουσ 1ετισ τουλάχιςτον 4 μινεσ (με
θμερομθνία και γνιςιο υπογραφισ), κακώσ και πρωτότυπεσ αποδείξεισ για το ίδιο διάςτθμα ι επικυρωμζνα
αντίγραφα αυτών. Ωσ μιςκωτισ επί του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ι των αποδείξεων παροχισ υπθρεςιών πρζπει
να εμφανίηεται ο δικαιοφχοσ του επιδόματοσ. Σε περίπτωςθ ςυγκατοίκθςθσ πρζπει ο κάκε ςπουδαςτισ ι
δικαιοφχοσ να εμφανίηεται ωσ ςυμβαλλόμενοσ.
κ) Αντίγραφο τραπεηικοφ λογαριαςμοφ.
Η παραλαβι αιτιςεων κα πραγματοποιείται μόνο μετά από ζλεγχο πλθρότθτασ και νομιμότθτασ (πλιρθ και
χωρίσ αλλιώςεισ) των δικαιολογθτικών.
Για περαιτζρω διευκρινιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον υπεφκυνο
(θμαιοφόρο Λ.. ΠΡΙΝΣΕΖΗ Κάρολο) ςτο τθλζφωνο 2281082450.

