
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 ΦΕΚ 393 τ.Β/21-2-2013 
ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

από 11-03-13 έως 31-03-13 ΩΡΑΡΙΟ 10.00 – 12.00 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 2012-13 

1. ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ,  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΠΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.  
Κατ. εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον: 
α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή 
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή 
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή 
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/94 και δεν 
θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. 

2. Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
΄Η ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΦΟΙΤΑ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 3 ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
ι) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του 
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. 
ιι) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος 
2.Β. ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  
       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ του οικονομικού 
έτους, για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Εντύπου Ε1), αν κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης δεν έχει παραληφτεί το εκκαθαριστικό σημείωμα (εισόδημα έως 30.000 και επιπλέον 3.000 
ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του ενός), το οποίο υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που κατέχει και 
περιέχει τα αληθή και πραγματικά στοιχειά. 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ..  
 

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(Ε9). 
Υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι είναι ακριβές 
αντίγραφο του πρωτοτύπου που κατέχει και περιέχει τα αληθή πραγματικά στοιχεία. Ο ίδιος ο 
φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν που υπερβαίνουν 
τα 200 τ.μ., με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους. 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.  

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας 
του φοιτητή).  

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ,  περί της μη είσπραξης του στεγαστικού 
επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.  

8. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (θα φέρει σφραγίδα από την 
Εφορία) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,  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 
προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
για το ίδιο διάστημα. δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία η οικοτροφείο. 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Φωτοτυπία της πρώτης 
σελίδας του βιβλιαρίου, με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/την δικαιούχο). 

http://www.teikav.edu.gr/teikav/portal/images/stories/docs/fek_393_2013.pdf

