ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΕΥΡΩ ΑΚΑΔ.
ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτούντες δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 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 Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας, 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 2018 των γονέων και
του φοιτητή (εφόσον είναι υπόχρεος) από το Υπουργείο Οικονομικών, (ακόμη και
μηδενικά εισοδήματα).
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, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) για κάθε εξαρτώμενο
τέκνο, πέραν του ενός.

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.
Να περιγράφεται σαφώς η μη ύπαρξη άλλων κατοικιών πέραν των όσων
αναγράφονται.

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

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

5. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης με όλα τα μέλη και τις ημερομηνίες
γέννησης.

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι Κύπριοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν στην
ηλεκτρονική αίτησή τους IBAN λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα της Ελλάδας.

