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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ  

                 
Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτούντες δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για 

το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι οποίοι υπέβαλαν  ηλεκτρονική αίτηση για την 

χορήγησή του, στις περιπτώσεις, που μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής 

τους, τους ζητούνται να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά- έγγραφα στο ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει μαζί με αυτά τα σχετικά δικαιολογητικά- έγγραφα να 

προσκομίζουν και αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. 

 

Ειδικότερα οι Κύπριοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής: 

1. Αντίγραφο φορολογικής βεβαίωσης, για το φορολογικό έτος 2017  των γονέων 

και του φοιτητή (εφόσον είναι υπόχρεος) (από το Υπουργείο Οικονομικών). 

Στην περίπτωση διαζυγίου υποβάλλεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, 

απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη 

γονική μέριμνα.  

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων 

(30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων.  

   

2. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (Δήμος ή Κοινότητα κλπ.), στην οποία θα 

αναφέρονται: 

α) Τα τ.μ. της/των κατοικίας/κατοικιών των γονέων του φοιτητή. 



β) Τα τ.μ. της/των κατοικίας/κατοικιών του φοιτητή. 

 Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών 

(ιδιοχρησιμοποιούμενων 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. 

 Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση για τον αριθμό των 

κατοίκων από το Δήμο ή την Κοινότητα. 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φοιτητή με θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής του.  

 Στην υπεύθυνη δήλωση ο φοιτητής γράφει εάν ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν 

στην κυριότητά τους ή είναι επικαρπωτές άλλης/άλλων κατοικίας/κατοικιών στην 

Κύπρο και στην Ελλάδα πέρα από αυτή/αυτές, που αναφέρει η βεβαίωση του 

Δήμου ή της Κοινότητας που προσκομίζουν. 

 

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του φοιτητή.  (από την Κύπρο). 

    

Επισημαίνουμε επίσης  ότι  οι Κύπριοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν στην 

ηλεκτρονική αίτησή τους  IBAN λογαριασμού  σε Τραπεζικό Ίδρυμα της Ελλάδας. 

 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών- εγγράφων θα γίνεται: 

Για τους φοιτητές στη Λαμία: Στο Τμήμα Σπουδαστικής  Μέριμνας της Λαμίας  Τηλ: 

22310-60209-60215 

Για τους φοιτητές στα Ψαχνά και στη Θήβα: Στο Τμήμα Σπουδαστικής  Μέριμνας 

των Ψαχνών (Υπόψη: κ. Πενταζίδη Δημήτριου) Τηλ: 2228099531 

Για τους φοιτητές στο Καρπενήσι: Στη Γραμματεία Τμ. Δασοπονίας & Διαχείρισης 

Φυσικού  Περιβάλλοντος  Τηλ: 2237023282 

Για τους φοιτητές στην Άμφισσα: Στις Γραμματείες Τμ. ΔΟΕΠΤΜ και Τμ. Εμπορίας & 

Διαφήμισης  Τηλ: 2265072268- 2231060289 

Για τους φοιτητές στη Θήβα: Στη Γραμματεία του Τμ. Διοίκησης Συστημάτων 

Εφοδιασμού  Τηλ: 2262022569                           

 



 

 


