
Θεσσαλονίκη, 18-02-2014 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(ΦΕΚ 393/Β-21.2.2013)  

 

1. ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ) 

(Αν η αίτηση με τα κατά νόμο δικαιολογητικά κατατεθεί από το φοιτητή χρειάζεται 

εξουσιοδότηση από  τον δικαιούχο γονέα). 

  Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:   α) είναι ορφανός από 

τους δυο γονείς, β) είναι πάνω από 25 ετών, γ) είναι υπόχρεος σε υποβολή 

φορολογικής δήλωσης (προσοχή αν είναι κάτω από 25 ετών ζητάτε εκτός από το δικό 

του εκκαθαριστικό και της οικογένειας. Αν στο οικογενειακό δεν είναι δηλωμένο ως 

προστατευόμενο τέκνο υπολογίζετε μόνο το δικό του εισόδημα, αν είναι δηλωμένο ως 

προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα και τα Ε9 θα  προσκομιστούν για όλη την 

οικογένεια και θα υπολογιστούν  αθροιστικά όλων των μελών της  της οικογένειας) δ) 

οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού) . Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες οι 

αιτήσεις και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην ΥΔΕ Θεσσαλονίκης, τόπο 

σπουδών των δικαιούχων. 

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (χορηγείται από τη Γραμματεία της 

Σχολής ή του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας) (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει 

επιτύχει στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους). Για τους φοιτητές εκ 

μεταφοράς θέσης μιλήστε  με το Τμήμα Σπουδών. 

 

3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2012) 

(εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του 

ενός) 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό 

τρόπο εισόδημα του φορολογούμενο της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων 

του από κάθε πηγή. 

Προσοχή: Για τους Κυπρίους το όριο ορίζεται αποκλειστικά στις 30.000 ευρώ 

ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων. Προστίθενται οι δηλώσεις των δύο γονέων 

με τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2012,  γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει κοινή 

δήλωση εισοδήματος. 

 

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Ε9) Προσοχή: Ζητάμε την περιουσιακή κατάσταση όλης της οικογένειας (γονείς-

τέκνα).Ο  ίδιος ο φοιτητής  ή  οι γονείς του να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές 

κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200τ.μ με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό 



λιγότερο από 3.000 κατοίκους. Η βεβαίωση για τον πληθυσμό χορηγείται από το 

Δήμο που βρίσκεται το ακίνητο. 

Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε9) θα γίνεται από το 

ηλεκτρονικό σύστημα gsis.gr όπου συγκεντρωτικά εμφανίζεται η ακίνητη 

περιουσία στις 1/1/2013 και εκτυπώνεται χωριστά για όλα τα μέλη της 

οικογένειας. Στην περίπτωση που κάποια μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 

πρέπει να τυπώνεται η μηδενική τους κατάσταση και να συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων 

Για τους Κυπρίους δεν υπάρχει βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης. Τους ζητούμε 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε διαθέτουν άλλα ακίνητα πέρα από αυτά που βεβαιώνει η 

Δημοτική Αρχή της μόνιμης κατοικίας τους. 

 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Χορηγείται από το 

Δήμο) 

 

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΟΤΙ ΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΜΙΣΘΩΣΗ)  Προσοχή: Το μισθωτήριο να είναι 

στο όνομα των γονέων ή του φοιτητή. Σε περίπτωση συγκατοίκησης να φαίνεται 

οπωσδήποτε το όνομα του δικαιούχου. Το μισθωτήριο στην κατάθεση της αίτησης να 

είναι ενεργό και δηλωμένο στην Εφορία. Στις περιπτώσεις διαμονής σε ξενοδοχεία η 

ιδιωτικές πανσιόν κατατίθεται τουλάχιστον παραστατικό δίμηνης διαμονής 

(θεωρημένο από την Εφορία ) 

 

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:  ΙΒΑΝ (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/την δικαιούχο) 

 

9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ 

   1. ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 

(2013-14) 

   2. ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ. (Παράκληση η 

Υ.Δ. να είναι προετοιμασμένη από εσάς και να δίνεται στο δικαιούχο μαζί με την 

αίτηση). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΝ Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

Σημείωση: Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση να προσκομίσουν και τα Ε9 

όλης της οικογένειας τους. 


