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1. Αίτηςη – Τπεύθυνη Δήλωςη του δικαιούχου.
Η Αύτηςη- Υπεύθυνη Δόλωςη του δικαιούχου πρϋπει να εύναι θεωρημϋνη από δημόςια
αρχό

( ΚΕΠ) για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του δικαιούχου. Σε περύπτωςη υποβολόσ

τησ αύτηςησ από ϊλλο ϊτομο εκτόσ του δικαιούχου, απαιτεύται η υποβολό απλόσ
εξουςιοδότηςησ, θεωρημϋνησ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του δικαιούχου.
Δικαιούχοσ του επιδόματοσ εύναι το πρόςωπο που θεωρεύται ότι βαρύνει ο
ςπουδαςτόσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄167).
Σε περύπτωςη διαζευγμϋνων ό εν διαςτϊςει ςυζύγων, δικαιούχοσ του επιδόματοσ
εύναι ο γονϋασ τον οπούο βαρύνει ο ςπουδαςτόσ.
• Κατ’ εξαίρεςη δικαιούχοσ θα είναι ο ίδιοσ ο ςπουδαςτή εφόςον:
α) εύναι ορφανόσ και από τουσ δύο γονεύσ,
τησ Σχολόσ, ό
β) οι γονεύσ του εύναι κϊτοικοι εξωτερικού,
ό
γ) εύναι πϊνω από εύκοςι πϋντε (25) ετών ό
δ) εύναι υπόχρεοσ ςε υποβολό φορολογικόσ δόλωςησ και δεν θεωρεύται εξαρτώμενο
μϋλοσ, ςύμφωνα με ϊρθρο 11 του ν. 4172/2013(Α΄167).
Στη περύπτωςη (δ) αν ο ςπουδαςτό ϋχει δηλωθεύ και ςαν προςτατευμϋνο μϋλοσ ςτη
φορολογικό δόλωςη του γονϋα/των γονϋων, τα ειςοδόματα του φοιτητό και των
γονϋων προςτύθενται.
Επομϋνωσ πρϋπει να καταθϋςει το εκκαθαριςτικό ςημεύωμα και τη φορολογικό δόλωςη
των γονϋων του.
2. Πιςτοποιητικό πουδών που χορηγείται από τη χολή.
Ο ςπουδαςτόσ για να λϊβει το φοιτητικό ςτεγαςτικό επύδομα θα πρϋπει να ϋχει
εξεταςτεύ επιτυχώσ τουλϊχιςτον ςτα μιςϊ του ςυνολικού αριθμού των μαθημϊτων του
προγρϊμματοσ ςπουδών του προηγούμενου ϋτουσ.
Κατά το πρώτο έτοσ αντί του ανωτέρω πιςτοποιητικού, υποβάλλεται
πιςτοποιητικό εγγραφήσ.
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3. Αντίγραφα Εκκαθαριςτικών ςημειωμάτων φόρου ειςοδήματοσ του
προηγούμενου έτουσ απ’ αυτό για το οποίο ζητείται η ειςοδηματική ενίςχυςη
του δικαιούχου και του ςπουδαςτή.
Σε περύπτωςη που κϊποιοσ από τουσ ανωτϋρω δεν υποχρεούται ςτην υποβολό
φορολογικόσ δόλωςησ υποβϊλλει υπεύθυνη δήλωςη του ν. 1599/1986, με
ανϊλογο περιεχόμενο θεωρημϋνη από δημόςια αρχό.
ε περίπτωςη που υπάρχει διαζύγιο κατατίθεται το διαζευκτήριο ή απόφαςη
του Μονομελούσ Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική
μέριμνα.
- Ωσ ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα θεωρεύται το ςυνολικό ετόςιο φορολογούμενο
πραγματικό ό τεκμαρτό, καθώσ και το απαλλαςςόμενο ό φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο ειςόδημα του φορολογούμενου, τησ ςυζύγου του και των ανόλικων τϋκνων
του, από κϊθε πηγό.
α
για
4.

.

Αντίγραφα ατομικών δηλώςεων περιουςιακήσ κατάςταςησ ( Ε9) μέςω TAXIS
του ςπουδαςτή και των γονέων του, εκδοθέντα την περίοδο υποβολήσ των
αιτήςεων.
Οι γονεύσ του ςπουδαςτό
-

ν.

(200) τ.μ.

244).

5. Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ του δικαιούχου.(Πρόςφατο)
6. Βεβαίωςη μόνιμησ κατοικίασ του ςπουδαςτή. Χορηγεύται από το Δόμο τησ μόνιμησ
κατοικύασ του φοιτητό. Σε περύπτωςη που ο δικαιούχοσ εύναι ο ύδιοσ ο ςπουδαςτόσ
επειδό οι γονεύσ του εύναι κϊτοικοι εξωτερικού υποβϊλλεται βεβαύωςη μόνιμησ
κατοικύασ και των γονϋων του.
7. Τπεύθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/86 του δικαιούχου περύ τησ μη εύςπραξησ του
ςτεγαςτικού επιδόματοσ για τον ύδιο ςπουδαςτό και για το ύδιο ϋτοσ, από ϊλλη πηγό.
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8. Aποδεικτικό Τποβολήσ Δήλωςησ Πληροφοριακών τοιχείων Μίςθωςησ
Ακίνητησ Περιουςίασ μέςω TAXIS ( είναι το Ηλεκτρονικό Μιςθωτήριο υμβόλαιο)
τησ κατοικύασ ςτον τόπο φούτηςησ και ςε πόλη ϊλλη τησ κύριασ κατοικύασ του
ςπουδαςτό, ςτην οπούα οι γονεύσ του ό ο ύδιοσ δεν ϋχουν πλόρη κυριότητα ό επικαρπύα
ϊλλησ κατοικύασ.
Η μίςθωςη θα πρέπει να εύναι ςε ιςχύ τουλάχιςτον έξι μήνεσ εντόσ του ακαδημαώκού
ϋτουσ για τα οπούο ζητεύται η χορόγηςη του ςτεγαςτικού επιδόματοσ. Ωσ μύςθωςη
θεωρεύται και η διαμονό ςε τουριςτικό κατϊλυμα, υπό την προώπόθεςη ότι ο
ςπουδαςτόσ θα προςκομύςει πρωτότυπη βεβαίωςη τουλϊχιςτον εξϊμηνησ διαμονόσ
και πρωτότυπη απόδειξη παροχήσ υπηρεςιών για το ύδιο διϊςτημα.
.
9. Υωτοτυπία τησ 1ησ ςελίδασ βιβλιαρίου καταθϋςεων όπου ωσ πρώτο ό μοναδικό
όνομα θα εμφανύζεται ο δικαιούχοσ και θα αναγρϊφεται με ευκρύνεια ο τραπεζικόσ
λογαριαςμόσ (ςε μορφό IBAN) .

ΠΡΟΟΧΗ: Δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα.
Επικύρωςη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ, χρειάζονται τα δικαιολογητικά τησ
παραγράφου 1 και όλεσ οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ που θα υποβληθούν.
Η Γραμματεύα τησ Σχολόσ, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί
ςτην Δημοςιονομικό Υπηρεςύα Εποπτεύασ και Ελϋγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) τησ έδρασ τησ χολήσ.
Η εκκαθαρίζουςα Τπηρεςία δύναται να ζητά οποιοδήποτε διευκρινιςτικό ςτοιχείο
ςχετικό με τα ωσ άνω δικαιολογητικά.
Το Φοιτητικό Επύδομα χορηγεύται ςτουσ προπτυχιακούσ φοιτητϋσ των Ανωτϊτων και Ανωτϋρων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων, των Ανωτϋρων Σχολών Τουριςτικόσ Εκπαύδευςησ και των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού τησ Ελλϊδασ, καθώσ και των Σχολών τησ Κύπρου που περιλαμβϊνονται ςτο
ςύςτημα των Πανελλαδικών εξετϊςεων, Έλληνεσ υπηκόουσ ό υπηκόουσ ϊλλων χωρών τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
Τα δικαιολογητικϊ για τουσ ςπουδαςτϋσ υπόκοοι ϊλλων κρατών – μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
(Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του ειςοδόματοσ και β) τησ κυριότητασ ό μη κατοικύασ των γονϋων
ό του ιδύου, ό και των γονϋων και του ιδύου αναλόγωσ ποιών τα ειςοδόματα και κατοικύεσ πρϋπει
να ληφθούν υπ’ όψη, προςκομύζουν βεβαιώςεισ από τη Χώρα τουσ ωσ εξόσ: Για το ειςόδημα από
την αρμόδια Οικονομικό Υπηρεςύα, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο νόμο και την απόφαςη και για
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τισ κατοικύεσ από την αρμόδια Αρχό τησ Χώρασ του (π.χ. οι υπόκοοι Κύπρου από τη Δημοτικό και
Κοινοτικό αρχό). Επύςησ θα προςκομύζεται και υπεύθυνη δόλωςη του φοιτητό αρμοδύωσ
θεωρημένη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ, περύ μη ύπαρξησ ϊλλων κατοικιών, πϋραν όςων ςτισ
βεβαιώςεισ ρητϊ αναγρϊφονται.
Το ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα, για τουσ φοιτητϋσ τησ Κύπρου, δεν μπορεύ να υπερβαύνει το
ποςό των τριϊντα χιλιϊδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτότωσ προςτατευομϋνων τϋκνων.
Το Φοιτητικό Επύδομα χορηγεύται για τόςα ϋτη όςα εύναι τα ϋτη ςπουδών τησ Σχολόσ,
ςύμφωνα με το πρόγραμμα τησ.
Δεν δικαιούνται το επύδομα όςοι φοιτούν για την απόκτηςη δεύτερου πτυχύου
ανεξϊρτητα από τον τρόπο ειςαγωγόσ τουσ ςτη Σχολό και όςοι ςπουδαςτϋσ ϋχουν
υπερβεύ τη διϊρκεια φούτηςησ ωσ προσ τα εξϊμηνα που απαιτούνται για τη λόψη του
πτυχύου τουσ, ςύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδών.

Οι δικαιούχοι του ςτεγαςτικού επιδόματοσ, υποβάλουν ςτη χολή ςτην
οποία είναι εγγεγραμμένοσ ο ςπουδαςτήσ, την Αίτηςη- Τπεύθυνη Δήλωςη
από 1 έωσ 30 Ιουνίου 2018, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Από τη Γραμματεία τησ Α..Σ.Ε.Κ.
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