
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 

 Σε ςυνζχεια του με αρικμ. πρωτ. 71599/Η1/27-04-2016 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τθ 

χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ακαδ. ζτουσ 2015-2016 και, προκειμζνου να μθν 

υπάρξει οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι του, καλοφνται οι Δ/νςεισ Φοιτθτικισ 

Μζριμνασ των Ιδρυμάτων να δζχονται τισ αιτιςεισ των δικαιοφχων και για το τρζχον ακαδ. ζτοσ 

2015-2016, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ με αρικμ. 2/19625/0026/2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 393 Βϋ). 

Για αυτό το λόγο ενθμερϊνουμε τουσ φοιτθτζσ του Τμιματόσ μασ που είναι δικαιοφχοι του 

ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ να υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, κακθμερινά κατά τισ 

ϊρεσ 10.00' – 12.00'  τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Διευκρινίηεται ότι, θ Γραμματεία είναι 

υπεφκυνθ μόνο για τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν και όχι για τον ζλεγχο των 

προχποκζςεων για τθν είςπραξι του. 

 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που υποβάλλονται για την χορήγηςη του φοιτητικοφ 
ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ςτουσ δικαιοφχουσ, ςφμφωνα με την Υπουργική Απόφαςη αριθμ. 
2/19525/0026, «Καθοριςμόσ διαδικαςίασ και δικαιολογητικών για την πληρωμή του 
ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ φοιτητών» (ΦΕΚ αριθμ. 393/21-2-2013 τ. Β΄), είναι τα εξήσ: 
  
1.   Αίτθςθ-Τπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου. Σε περίπτωςθ υποβολισ τθσ αίτθςθσ εκτόσ του 
δικαιοφχου, απαιτείται θ υποβολι απλισ εξουςιοδότθςθσ με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ του δικαιοφχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ).  
  
2.    Πιςτοποιθτικό καλισ επίδοςθσ που χορθγείται από το Τμιμα όπου φοιτά ο φοιτθτισ. Στο 
πιςτοποιθτικό βεβαιϊνεται: 
i)   ότι ο φοιτθτισ ςθμείωςε επιτυχία ςτισ εξετάςεισ του θμίςεωσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
μακθμάτων του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του προθγοφμενου ακαδ. ζτουσ (δθλ. 
2014-2015) ι των αντίςτοιχων δφο εξαμινων. ii)  θ διάρκεια των ςπουδϊν του αντίςτοιχου 
Τμιματοσ. 
Για τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ, χορθγείται αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό χωρίσ τον περιοριςμό 
επιτυχίασ ςε μακιματα, κα αναφζρεται ωςτόςο ότι χορθγείται για το φοιτθτικό ςτεγαςτικό 
επίδομα. 
  
3.    Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειώματοσ φόρου ειςοδιματοσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ 
ζτουσ για τα ειςοδιματα του ζτουσ 2015 ι αντίγραφο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 
του ιδίου ζτουσ (Ζντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ δεν ζχει παραλθφκεί το 
εκκακαριςτικό ςθμείωμα. Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν υποχρεοφται ςτθν υποβολι 
φορολογικισ διλωςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, με ανάλογο 
περιεχόμενο, κεωρθμζνθ από τθν οικεία Δ.Ο.Υ. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το Ε1 αποτελεί πιςτό 
αντίγραφο του πρωτοτφπου.  
Εάν δικαιοφχοσ είναι ο φοιτθτισ (επειδι υποβάλλει ο ίδιοσ φορολογικι διλωςθ) κα πρζπει να 
προςκομίηεται και το εκκακαριςτικό του γονζα του από το οποία κα προκφπτει αν ο φοιτθτισ 
ζχει δθλωκεί και ωσ προςτατευόμενο μζλοσ.  
 
Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ διακζτει Α.Φ.Μ. αλλά δεν υποβάλλει φορολογικι διλωςθ και Ε9, 
προςκομίηει Υπεφκυνθ Διλωςθ που κα δθλϊνει ότι το φορολογικό ζτοσ 2015, δεν ζχει 
υποβάλλει φορολογικι διλωςθ και Ε9, επειδι δεν ιταν υπόχρεοσ υποβολισ. 
 
 



  
4. Αντίγραφο τελευταίασ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ του δικαιοφχου, τθσ ςυηφγου, 
του φοιτθτι και των υπόλοιπων προςτατευόμενων τζκνων με θμερομθνία αναφοράσ 1 
Ιανουαρίου 2016 όπωσ αυτι εκτυπϊνεται από τθν εφαρμογι περιουςιολογίου taxis. Το ζντυπο 
Ε9 υποβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ακίνθτα (μθδενικό). 
Εάν τα τζκνα δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ακίνθτθ περιουςία και δεν υποβάλλουν Ε9 
υποβάλλεται ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 του δικαιοφχου (με 
κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ). 
( Σε ότι αφορά το Ε9,ο ζλεγχοσ δεν περιορίηεται μόνο ςτον δικαιοφχο, αλλά ςε όλθ τθν 
οικογζνεια. Συνεπϊσ απαραίτθτα  δικαιολογθτικά για τθν χοριγθςθ του επιδόματοσ αποτελοφν 
τα ζντυπα Ε9 των γονζων και των τζκνων, τα οποία απεικονίηουν τθν ςυνολικι περιουςιακι 
κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ). 
Σε περίπτωςθ εξαιροφμενθσ κατοικίασ ι διαμερίςματοσ που βρίςκονται ςε διμο ι κοινότθτα με 
πλθκυςμό λιγότερο των τριϊν χιλιάδων (3000) κατοίκων απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ για τον 
αρικμό των κατοίκων από τον διμο ι τθν κοινότθτα. 
  
5.  Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του δικαιοφχου (πρόςφατο δθλ. εξαμινου). 
 
6.  Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του φοιτθτι (από τον διμο), ωσ μόνιμθ κατοικία νοείται 
εκείνθ ςτθν οποία διαμζνει θ οικογζνεια του φοιτθτι. 
  
7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του δικαιοφχου, περί τθσ μθ είςπραξθσ του 
ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ίδιο ζτοσ (δθλ. ακαδ. ζτοσ 2015-2016), άλλθ φορά (με 
κεώρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ). 
 
 8. Απόδειξθ Τποβολισ Διλωςθσ Πλθροφοριακών τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ 
(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. Για το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ και του Ν. Αττικισ ιςχφουν 
τα οριηόμενα ςτθν παρ.2α του άρκρου 10 του Ν.3220/2004. Ωσ μίςκωςθ κεωρείται και θ 
διαμονι ςε ξενοδοχείο ι πανςιόν υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα προςκομίηει ο φοιτθτισ 
βεβαίωςθ τουλάχιςτον δίμθνθσ διαμονισ και απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν για το ίδιο 
διάςτθμα. Δε κεωρείται μίςκωςθ ι διαμονι ςε φοιτθτικι εςτία ι οικοτροφείο. 
Θ ανωτζρω απόδειξθ κατατίκεται για ςυμβάςεισ μιςκϊςεωσ ακινιτων που ςυνάφκθκαν ι 
τροποποιικθκαν από τθν 1.1.2014 και εξισ ι ζχουν μεν ςυναφκεί προγενζςτερα πλθν όμωσ δεν 
ζχουν κατατεκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Για ςυμβάςεισ μιςκϊςεωσ ακινιτων που ςυνάφκθκαν ι τροποποιικθκαν πριν από τθν 1-1-2014 
υποβάλλεται αντίγραφο του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ςτο όνομα του γονζα θ του φοιτθτι που 
ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
9. Αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN από τθν τράπεηα ι φωτοτυπία του 
λογαριαςμοφ με προχπόκεςθ ο δικαιοφχοσ του φοιτθτικοφ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ να είναι ο 
πρϊτοσ δικαιοφχοσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. 
  
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ 
  

1.      Δικαιοφχοι ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ φοιτθτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 10, του Ν. 3220 / 
2004 είναι οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ των Ανϊτατων και Ανϊτερων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, 
των Ανϊτερων Σχολϊν Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων και των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ 
Ελλάδασ, κακϊσ και των Σχολϊν τθσ Κφπρου που περιλαμβάνονται ςτο ςφςτθμα των 
Πανελλαδικϊν Εξετάςεων, Ζλλθνεσ υπικοοι ι υπικοοι άλλων χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  



 
2.      Δικαιοφχοσ του επιδόματοσ είναι το πρόςωπο που κεωρείται ότι βαρφνει ο φοιτθτισ (δθλ. 
ο πατζρασ ι θ μθτζρα), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.4172/2013. Κατ' 
εξαίρεςθ, δικαιοφχοσ κα είναι ο ίδιοσ ο φοιτθτισ εφόςον: 
      α)      είναι ορφανόσ από τουσ δφο γονείσ ι 
      β)      οι γονείσ του είναι κάτοικοι εξωτερικοφ ι 
      γ)      είναι πάνω από είκοςι πζντε (25) ετϊν ι 
     δ)     είναι υπόχρεοσ ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4172/2013 και δεν κεωρείται προςτατευόμενο μζλοσ ςφμφωνα με τισ  το άρκρο 11 του Ν. 
4172/2013. Σε περίπτωςθ που οι γονείσ του φοιτθτι είναι ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι 
δικαιοφχοσ του επιδόματοσ είναι ο γονζασ τον οποίο βαρφνει φορολογικά ο φοιτθτισ γεγονόσ το 
οποίο πρζπει να προκφπτει από τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του οικ. ζτουσ για το 
οποίο ηθτείται θ οικονομικι ενίςχυςθ. 
 
3.      Προχποκζςεισ χοριγθςθσ του επιδόματοσ αυτοφ ακροιςτικϊσ ςφμφωνα με το άρκρο 10, 
του Ν. 3220 / 2004 είναι οι εξισ: 
         α)     Ο φοιτθτισ να διαμζνει ςε μιςκωμζνθ οικία λόγω των ςπουδϊν του, ςε πόλθ άλλθ τθσ 
κφριασ κατοικίασ του ςτθν οποία οι γονείσ του ι ο ίδιοσ δεν ζχουν πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία 
άλλθσ κατοικίασ, με εξαίρεςθ τον Νομό Αττικισ και το πολεοδομικό ςυγκρότθμα Θεςςαλονίκθσ, 
που κεωροφνται ωσ μία πόλθ. 
  
         β)     Να αποδεικνφεται θ φοίτθςθ τουσ με πιςτοποιθτικό τθσ ςχολισ ι τμιματοσ, ςτο οποίο 
βεβαιϊνεται ότι o φοιτθτισ είχε επιτυχία ςτισ εξετάςεισ τουλάχιςτον ςτα μιςά του ςυνολικοφ 
αρικμοφ των μακθμάτων του, που προβλζπεται ςτο ενδεικτικό πρόγραμμα 
ςπουδϊν του προθγοφμενου ζτουσ ι των αντίςτοιχων δφο εξαμινων, εκτόσ του πρϊτου ζτουσ 
για το οποίο απαιτείται μόνο πιςτοποιθτικό εγγραφισ. 
  
       γ)      Το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα του προθγοφμενου ζτουσ να μθν υπερβαίνει τα 
τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ προςαυξανόμενο κατά τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ για κάκε 
προςτατευόμενο παιδί πζραν του ενόσ. Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα κεωρείται το 
ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι 
φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του φορολογοφμενου, τθσ ςυηφγου του και των 
ανιλικων τζκνων του, από κάκε πθγι. Θ εν λόγω ειςοδθματικι ενίςχυςθ δεν λαμβάνεται υπόψθ 
για τον προςδιοριςμό του ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ με βάςθ το οποίο χορθγείται. 
  
       δ)     Οι γονείσ του φοιτθτι ι ο ίδιοσ να μθν είναι κφριοι ι επικαρπωτζσ κατοικιϊν 
(ιδιοχρθςιμοποιουμζνων ι εκμιςκωμζνων) που υπερβαίνουν τα διακόςια (200) τ.μ., με 
εξαίρεςθ κατοικίεσ ι διαμερίςματα που βρίςκονται ςε διμο ι κοινότθτα με πλθκυςμό λιγότερο 
των τριϊν χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπωσ οι οργανιςμοί αυτοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
προβλζπονταν πριν τθν ιςχφ του Ν. 2539 / 1997 (ΦΕΚ 244 Α'). 
Επίςθσ δεν λαμβάνονται υπόψιν κατοικίεσ χαρακτθριςμζνεσ ωσ θμιτελείσ και κατοικίεσ με 
εμπράγματο δικαίωμα τθν υψθλι κυριότθτα. 
  
4.      Σφμφωνα με το άρκρο 10, του Ν. 3220 / 2004 το επίδομα χορθγείται για τόςα ζτθ όςα 
είναι και τα ζτθ ςπουδϊν τθσ αντίςτοιχθσ ςχολισ ι τμιματοσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 
λειτουργίασ τουσ, θ διάρκεια δε αυτϊν βεβαιϊνεται ςτο πιςτοποιθτικό καλισ επίδοςθσ που 
χορθγείται ςτο φοιτθτι. 
  
5.     Όταν οι γονείσ του φοιτθτι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικοφ και ο ίδιοσ ςπουδάηει ςε 
Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο, προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά τθσ αλλοδαπισ, νόμιμα 
μεταφραςμζνα  ι  ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά 
ζχουν επικυρωκεί προθγουμζνωσ από δικθγόρο. Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι 



αφενόσ θ κατοικία τθσ αλλοδαπισ λαμβάνεται υπόψθ και αφετζρου τα ειςοδιματα τθσ 
αλλοδαπισ ακροίηονται με τυχόν ειςοδιματα τα οποία δθλϊνονται ςτθν Ελλάδα. 
  
6.   Δεν δικαιοφνται το επίδομα όςοι φοιτοφν για τθν απόκτθςθ δεφτερου πτυχίου ανεξάρτθτα 
από τον τρόπο ειςαγωγισ τουσ ςτθ Σχολι ι το Τμιμα αυτισ ι για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν. 
  
7.  Αλβανοί φοιτθτζσ με αςτυνομικι ταυτότθτα που γράφει επάνω ελλθνικι ικαγζνεια 
δικαιοφνται το επίδομα. 
 
8.  Εάν υπάρχει ςυγκατοίκθςθ φοιτθτϊν κα πρζπει να εμφανίηονται ωσ μιςκωτζσ όλοι οι 
φοιτθτζσ ι οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ τουσ. 
  
9.  Αν μετά από ζλεγχο αποδειχκεί ότι το επίδομα ειςπράχκθκε από μθ δικαιοφχο, λόγω μθ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων, αυτό καταλογίηεται ςτο τριπλάςιο και επιδιϊκεται θ επιςτροφι 
του ςτο Δθμόςιο, κατά τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε. 

10. Όςεσ φωτοτυπίεσ (πλθν των αντιγράφων που εκδίδονται από το θλ. ςφςτθμα) δεν είναι 

επικυρωμζνεσ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 

διλωςθ που να βεβαιϊνει ότι πρόκειται για ακριβι αντίγραφα από τα πρωτότυπα. 

 

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά Κυπρίων που υποβάλλονται για τθν χοριγθςθ φοιτθτικοφ 
ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ 

  
1.     Αίτθςθ-Τπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  Σε περίπτωςθ υποβολισ τθσ αίτθςθσ εκτόσ του 
δικαιοφχου, απαιτείται θ υποβολι απλισ εξουςιοδότθςθσ με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ του δικαιοφχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ).  
  
2.     Πιςτοποιθτικό καλισ επίδοςθσ που χορθγείται από τθ Σχολι ι το Τμιμα όπου φοιτά ο 
φοιτθτισ. Στο πιςτοποιθτικό βεβαιϊνεται: 
  i)  ότι ο φοιτθτισ ςθμείωςε επιτυχία ςτισ εξετάςεισ του θμίςεωσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
μακθμάτων του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του προθγοφμενου ζτουσ ι των 
αντίςτοιχων δφο εξαμινων. 
 ii)   θ διάρκεια των ςπουδϊν του αντίςτοιχου Τμιματοσ. 
Για τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ, χορθγείται αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό χωρίσ τον περιοριςμό 
επιτυχίασ ςε μακιματα, κα αναφζρεται ωςτόςο ότι χορθγείται για το φοιτθτικό ςτεγαςτικό 
επίδομα. 
 
 3.      Αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, του ςπουδαςτι, ςε μορφι IBAN από τθν τράπεηα ι 
φωτοτυπία του λογαριαςμοφ με προχπόκεςθ ο δικαιοφχοσ του φοιτθτικοφ ςτεγαςτικοφ 
επιδόματοσ να είναι ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. Οι Κφπριοι φοιτθτζσ 
πρζπει να ζχουν Ελλθνικό ΙΒΑΝ. 
 
 4.      Φορολογικι βεβαίωςθ του ΣΕΠ (Ταμείο Εςωτερικϊν Προςόδων) για τον πατζρα. 
 
 5.      Φορολογικι βεβαίωςθ του ΣΕΠ (Ταμείο Εςωτερικϊν Προςόδων) για τθν μθτζρα. 
 
 6.      Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (εξαμινου) με τισ θμερομθνίεσ γζννθςθσ των 
τζκνων. 
 
 7.      Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ και πιςτοποιθτικό περιουςιακισ κατάςταςθσ πατζρα 



 
 8.      Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ και πιςτοποιθτικό περιουςιακισ κατάςταςθσ μθτζρασ 
 
 9.      Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του φοιτθτι (από τθν Κφπρο). 
 
 10.    Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του δικαιοφχου, περί τθσ μθ είςπραξθσ του 
ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ για το ίδιο ζτοσ άλλθ φορά. 
 
11.    Απόδειξθ Τποβολισ Διλωςθσ Πλθροφοριακών τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ 
Περιουςίασ (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. Για το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ και του Ν. 
Αττικισ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.2α του άρκρου 10 του Ν.3220/2004. Ωσ μίςκωςθ 
κεωρείται και θ διαμονι ςε ξενοδοχείο ι πανςιόν υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα προςκομίηει ο 
φοιτθτισ βεβαίωςθ τουλάχιςτον δίμθνθσ διαμονισ και απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν για το ίδιο 
διάςτθμα. Δε κεωρείται μίςκωςθ ι διαμονι ςε φοιτθτικι εςτία ι οικοτροφείο. 
Θ ανωτζρω απόδειξθ κατατίκεται για ςυμβάςεισ μιςκϊςεωσ ακινιτων που ςυνάφκθκαν ι 
τροποποιικθκαν από τθν 1.1.2014 και εξισ ι ζχουν μεν ςυναφκεί προγενζςτερα πλθν όμωσ δεν 
ζχουν κατατεκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Για ςυμβάςεισ μιςκϊςεωσ ακινιτων που ςυνάφκθκαν ι τροποποιικθκαν πριν από τθν 1-1-2014 
υποβάλλεται αντίγραφο του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ςτο όνομα του γονζα θ του φοιτθτι που 
ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
12.    Τπεφκυνθ διλωςθ του ςπουδαςτι ότι: 
         Όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι αλθκι και νόμιμα. 
  
Σο οικογενειακό ειςόδθμα για τουσ φοιτθτζσ τθσ Κφπρου που ςπουδάηουν ςτθν Ελλάδα δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποςό των 30.000 €, το οποίο κα προκφπτει από τισ δφο φορολογικζσ 
δθλώςεισ του ΣΕΠ (μία για κάκε ςφηυγο). 
 
 

Σα ςχετικά ζντυπα κα παραλαμβάνονται από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ. 
 
  
 

 

 

  


