
 

                                                                                     

 

                                                                        

    Στεγαστικό Επίδομα 
                                                                                                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ    ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Πληροφορίες  :   Μαραγκός  Χρήστος 
Τηλ:   210-2896786 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Παρακαλούνται οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα 
πριν την υποβολή των σχετικών αιτήσεων να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, www.aspete.gr, η οποία περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
(αίτηση, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ.) που πρέπει να υποβληθούν για την καταβολή 
του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.Τα δικαιολογητικά θα 
υποβάλλονται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο 
τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή. Οι αιτούντες θα 
πρέπει να έχουν καταθέσει την Φορολογική Δήλωση για το οικονομικό έτος 2015 και 
να έχουν παραλάβει το εκκαθαριστικό του 2016. 
 ** Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, δε θα γίνονται δεκτές. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη 
Δήλωση 
δικαιούχου 

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του 
δικαιούχου, 

απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με 
νομίμως 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 
δικαιούχου 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Φοιτητική Μέριμνα 

2. Πιστοποιητικό καλής 
επίδοσης 

ή Πιστοποιητικό 
εγγραφής (πρωτοετής) 

Οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του 
τμήματος τους 
σχετική αίτηση 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Γραμματεία 

Τμήματος 

3. Πράξη Διοικητικού 
Προσδιορισμού 
Φόρου 
οικονομικού έτους 

2016 

(Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα ) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητο Εκκαθαριστικό  
Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το 
διαζευκτήριο ή 
απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή 
έγγραφο που να 
αποδεικνύει τη γονική μέριμνα. 

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία 
Φορολογική 

 
ΕΛΛΑΔΑ 
TAXISnet 

http://www.gsis.gr 

ΚΥΠΡΟΣ 

Υπουργείο 
Οικονομικών 
Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων 
Γραφείο Φόρου 
Ειδοδήματος 

4. Βεβαίωση 
Δηλωθείσας 
Περιουσιακής 
Κατάστασης (Ε9) 

οικ. έτους 2016 όλης της 

 

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 

συζύγου (μητέρας) και 
Ε9 προστατευόμενων τέκνων . Δεκτές γίνονται 

εκτυπώσεις μέσω 
της εφαρμογής Ε9 του TAXISnet όπου 
αναγράφεται ότι «Δεν έχει 

διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος 
2016» ή κενή 

βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής 
κατάστασης . 
Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Πιστοποιητικό 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

 ΕΛΛΑΔΑ 
Εφαρμογή Ε9 -

TAXISnet 

http://www.gsis.gr 
ΚΥΠΡΟΣ 

Τμήμα 

Κτηματολογίου 

 



5. Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης 
δικαιούχου 

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση στην 
οποία αναφέρονται 
τα μέλη της οικογένειας και η ημερ/νία γέννησης 

τέκνων 

 
ΕΛΛΑΔΑ 
Υπηρεσία Δήμου ή 

μέσω ΚΕΠ 
ΚΥΠΡΟΣ 
Πρόεδρος 
Κοινότητας 

6. Βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας του 
φοιτητή 

Ως μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη 
στην οποία 
διαμένει η οικογένεια του φοιτητή. 

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση 

 
ΕΛΛΑΔΑ 
Υπηρεσία Δήμου ή 

μέσω ΚΕΠ 
ΚΥΠΡΟΣ 
Πρόεδρος 
Κοινότητας 

7. Απόδειξη Υποβολής 
Δήλωσης 
Πληροφοριακών 
Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο 
Συμβόλαιο. 

Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που 
συνάφθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από 1.1.2014 και εξής. Όσες 

έχουν συναφθεί 
προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην 
αρμόδια ΔΟΥ. 

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε 
ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό 
την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ο φοιτητής 
βεβαίωση 
τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και 
απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. 

TAXISnet 

http://www.gsis.gr 

8. Φωτοτυπία της πρώτης 
σελίδας 
βιβλιαρίου τραπέζης 

του δικαιούχου 

Απαραίτητο το IBAN τραπεζικού λογαριασμού 
τράπεζας, στον 

οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η 
οικονομική ενίσχυση. 
Κύπριοι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν ΙΒΑΝ 

ελληνικής τράπεζας  

Βιβλιάριο Τράπεζας 
Δικαιούχου 

9. Υπεύθυνη Δήλωση 

δικαιούχου 
(ν.1599/1986) 

Συμπληρωμένες τις δύο σχετiκές υπέθυνες 
δηλώσεις  όπως περιλαμβάνονται στην 
ιστοσελίδα   www.aspete.gr 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Φοιτητική Μέριμνα 

 
                                    

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                          ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ   ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

                                                                          της    Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
                                                                               ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ 


