
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το 
έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). 
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η 
υποβολή εξουσιοδότησης θεωρημένης από Αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ 

 
2. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν (Συνημμένο έντυπο) 
 
3. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα που 

φοιτά ο φοιτητής. Για τους πρωτοετείς αρκεί η Βεβαίωση Σπουδών. 
 
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2013 (για 

τα εισοδήματα 2012) 
 
5. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9). 

Σε ότι αφορά το έντυπο Ε9 , ό έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στο δικαιούχο 
– πατέρα του φοιτητή αλλά σε όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και 
της συζύγου, του φοιτητή και των υπόλοιπων τέκνων.  

Συνεπώς δικαιολογητικά της δαπάνης για τη καταβολή του επιδόματος 
στέγασης αποτελούν τα έντυπα Ε9 των γονέων και των τέκνων, τα οποία 
απεικονίζουν την συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει 
διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση υποβολής 
εντύπων Ε9 σε προηγούμενα από το τελευταίο έτος (2013), συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση για τη μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης. Εάν ο/η 
σύζυγος ή το/τα τέκνο-α δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και 
συνεπώς δεν υποβάλλουν Ε9, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση 
υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. 

 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. 
 
7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή από το Δήμο. 
 
8. Υ.Δ. Ν. 1599/86 του δικαιούχου περί μη είσπραξης του στεγαστικού 

επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. 
 



9. Μισθωτήριο συμβόλαιο (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.) κατοικίας που 
βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας 
του φοιτητή. 

 
10. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου 

αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο 
επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση. Σημειώνεται 
ότι το όνομα του δικαιούχου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτίζεται με το 
όνομα που αναγράφεται στην σελίδα. 
 

 
11. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που τα στοιχεία με αρ. 4,5,9 είναι 

σε φωτοαντίγραφα και στην οποία θα αναγράφεται ότι: «είναι ακριβή 
αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχω και τα οποία θα 
προσκομίσω εφόσον μου ζητηθεί» 

 

* ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
• Δικαιούχος είναι ο γονέας εκτός και αν ο φοιτητής έχει προσωπικά 

εισοδήματα και καταθέτει ο ίδιος φορολογική δήλωση. Στην 
περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από τον φοιτητή, που δεν 
είναι δικαιούχος, χρειάζεται εξουσιοδότηση του γονέα.  

• Στην περίπτωση αυτή  οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που 
αναφέρονται στις περίπτωσεις 1,5,8 και 11 των δικαιολογητικών 
θα πρέπει να είναι επικυρωμένες ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή. 
 
 
 
 

• Δικαιούχος είναι ο ίδιος  ο φοιτητής εφόσον: 
1. ΕΙΝΑΙ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
2. ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 
3. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 2900 € ΚΑΙ ΑΝΩ, ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ) 

4. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 



 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

Αρ. Πρωτ:……………………………………. 
 
Ημερομ.:……………………………………… 

ΑΙΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

Αιτούμαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) 

ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (Α.15), της παρ. 10 του άρθρου 3 του 

ν.3255/2004(Α.138),και του ν.3296/2004(Α253) και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση τόσο των συνεπειών 

του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 10 του ν.3220/2004, για 

την επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης. 

Ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω πιστοποιητικό 

σπουδών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου και δεν έχω λάβει επίδομα στέγασης από το ίδρυμα στο 

οποίο φοιτώ. 

 
1 Όνομα και Επώνυμο δικαιούχου………………………………………………………………………………… 

2 Α.Φ.Μ. δικαιούχου…………………………………………………………………………………………………. 

3 Όνομα και Επώνυμο συζύγου……………………………………………………………………………………. 

4 Α.Φ.Μ. της συζύγου………………………………………………………………………………………………... 

5 Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα προηγούμενου οικον. Έτους  2013  ΕΥΡΩ……….................................. 

αριθμός παιδιών…………………………. 

6 Συνολικά τετραγωνικά μέτρα οικιών ή διαμερισμάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του προηγούμενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν λόγω μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ………………………………………………………………………………. 

7 Ονοματεπώνυμο φοιτητή…………………………………………………………………………………………. 

8 Έτος γέννησης φοιτητή …………………………………………………………………………………………… 

9 Α.Φ.Μ. φοιτητή……………………………………………………………………………………………………... 

10 Σχολή φοίτησης ……………………………………………………………………………………………………. 

11 Έτος εισαγωγής ……………………………………………………………………………………………………. 

12 Έτος φοίτησης.…………………………………………………………………………………………………….. 

13 Βεβαίωση καλής επίδοσης……………………………………………………………………………………….. 

14 Τόπος διαμονής της οικογένειας…………………………………………………………………………………. 

15 Τόπος διαμονής του φοιτητή..……………………………………………………………………………………. 

16 Μισθωτήριο συμβόλαιο.…………………………………………………………………………………………… 

17 Α.Φ.Μ. εκμισθωτή..………………………………………………………………………………………………… 

18 Υπάρχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος άλλου φοιτητή ; …………………………………………………… 

Αν ναι,  πόσων ακόμη φοιτητών………………………………………………………………………………….. 

19 Φοιτώ για απόκτηση πρώτου πτυχίου…………………………………………………………………………… 

20 Τηλέφωνο μόνιμης κατοικίας……………………………………………………Κινητό:………………………... 

 
 ……/…./2014 
 Ο Υπευθύνως Δηλών 

 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
.................... 
 
 
 
 
 
 

 (4) 
 

Ημερομηνία:      ../../20... 
 

Ο – Η Δηλών 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δηλών 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 



 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)  
                                       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
                 ---------                                 

                                                                                                                                                                                                                ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                  ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ: 
                                                                                                                                                                                                                                  ΚΑΕ:                      

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Πληρωμής στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (αρθ.10.3220/2004) 

Ακαδημαϊκού έτους …………………………. 
Πληρωτέο στην Δ.Ο.Υ……………………………………………………. 

 
Στοιχεία δικαιούχου 

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ΑΦΜ Αρμ. ΔΟΥ Ταχ. Διεύθυνση ΙΒΑΝ Πληρωτέο 
ποσό 

 

 

 

      

     
                                                                                       Θεωρήθηκε                                                           Σίνδος …./…./2014 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Φοιτητικής Μέριμνας 
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