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Δικαιολογητικά

1 Αίτηση ‐Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

Διευκρινίσεις
Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και ευανάγνωστα.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής
εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. ΚΕΠ)

Χορηγείται από τη Γραμματεία. Θα πρέπει να διευκρινίζεται:
α) το ακαδημαΪκό έτος που αναφέρονται οι επιδόσεις και
β) ότι δεν έχει λάβει το επίδομα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. 2015‐2016)
Απαραίτητο το Εκκαθαριστικό (2015) και Ε1 τρέχοντος έτους.
Σε περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή απόφαση Μονομελούς
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού
Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.
3 Ετους και Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων) για
(Ε1)
το συνολικό εισόδημα.
Στην περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο Κύπριος δικαιούχος, θα
υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο.
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Πιστοποιητικό καλής επίδοσης ή
πιστοποιητικό εγγραφής (για πρωτοετείς)

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής
Κατάστασης (Ε9)

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 συζύγου (μητέρας) και Ε9 προστατευόμενων
τέκνων. Το αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάσταση (Ε9) να ανανγράφει ημερομηνία
μόνο 01/01/2016 και των δύο γονέων.
Ανεξαρτήτως περιουσιακών στοιχείων να προσκομίζεται το Ε9 έστω και μηδενικό.
Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν Ε9, να προσκομίζεται στα
δικαιολογητικά με ημερομηνία μόνο 01/01/2016.
Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη δεν υποβάλλουν Ε9, συμπληρώνεται
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον δικαιούχο με το ανάλογο περιεχόμενο,
θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. ΚΕΠ)
Κύπριοι Φοιτητές υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Για τους Κύπριους φοιτητές επίσης, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι η
συνολική περιουσιακή τους κατάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στη Βεβαίωση του
Κοινοτάρχη και ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στην κατοχή τους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
δικαιούχου

Να έχει ισχύ τουλάχιστον τρίμηνη από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στο
Πανεπιστήμιο.
Σε περίπτωση διαζυγίου να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης η
λύση του ή να προσκομίζεται διαζευκτήριο.
Σε περίπτωση διάστασης, υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονιών ότι: α) βρίσκονται σε
διάσταση προσδιορίζοντας το έτος και β) να αναφέρεται ποιος έχει τα τέκνα προστατευόμενα
μέλη

6 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή

Μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή.
Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από το Πρόεδρο της Κοινότητας)
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Είναι το ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο.
Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 01‐01‐
2014 και εξής.
Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης
Όσες έχουν συναφθεί προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για
7 Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
θεώρηση.
Ακίνητης Περιουσίας
Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα
προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και απόδειξη
παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.
Η φωτοτυπία να είναι ευανάγνωστη. Απαραίτητο το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού τράπεζας,
Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.
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Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν IBAN Eλλάδας. Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην
τραπέζης του δικαιούχου
Ελλάδα.

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου
9 Ν.1599/1986 (θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του δικαιούχου, π.χ. ΚΕΠ)

*περί μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ίδιος έτος άλλη φορά.
*περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων
*ότι ο φοιτητής δεν διαμένει σε φοιτητική εστία ή σε μισθωμένα από τη σχολή δωμάτια
*Τα έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας (γονέων,
φοιτητή και προστατευόμενων τέκνων)
*ο φοιτητής (ονοματεπώνυμο) και τα λοιπά προστατευόμενα μέλη δεν υποβάλλουν
φορολογική δήλωση και Ε9 για το συγκεκριμένο έτος.

