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1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε 

περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή 

εξουσιοδότησης (χορηγείται από την υπηρεσία). 

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση 

να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και ευανάγνωστα.* 

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης/πιστοποιητικό εγγραφής (για τους πρωτοετείς). 

Χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής (να διευκρινίζεται το ακαδημαϊκό 

έτος όπου αναφέρονται οι επιδόσεις του) 

3. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους …………. 

(για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση, αφορά εισοδήματα προηγούμενου 

έτους και Έντυπο Ε1 (δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους). Σε 

περίπτωση που ο φοιτητής  υποβάλει φορολογική δήλωση να προσκομίζεται και το 

αντίστοιχο εκκαθαριστικό του. 
Για την καταβολή του επιδόματος προϋπόθεση αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 

έτους να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο 

κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.  Ως ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, 

καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του 

φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή. 

4. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) δικαιούχου 

(πατέρα),  συζύγου (μητέρας) και των προστατευόμενων μελών ή κενή βεβαίωση 

δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. 
Για την καταβολή του επιδόματος προϋπόθεση αποτελεί οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να 

μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ίδιο χρησιμοποιούμενων 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. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο, εντός 

διμηνίας). 

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από το Δήμο, εντός διμηνίας). 

7. Υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνει ότι 

δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά (χορηγείται από 

την υπηρεσία ΥΔ1,ΥΔ2,ΥΔ3,ΥΔ4,ΥΔ5). 

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο 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, 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. 

Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. 

Μισθωτήρια συμβόλαια με ημερομηνία πριν από 1.1.2014 γίνονται δεκτά αρκεί να 

υπάρχει στη τελευταία σελίδα τους θεώρηση από τη αρμόδια ΔΟΥ.  

Για μισθωτήρια συμβόλαια μετά από την 1.1.2014 γίνετε δεκτή η ηλεκτρονική 

εκτύπωση τους από το taxisnet. 

9. Φωτοαντίγραφο της 1
ης

 σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων όπου ως πρώτο ή μοναδικό 

όνομα θα εμφανίζεται ο δικαιούχος και θα αναγράφεται με ευκρίνεια ο IBAN. 
 


