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1.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του γονέα (του δικαιούμενου το επίδομα), η
οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
e-students https://e-

students.teiwest.gr από 09-06 -2016 ημέρα Πέμπτη, χρησιμοποιώντας το
username/password που διαθέτει ο σπουδαστής
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τον φοιτητή, απαιτείται η υποβολή
απλής εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του
επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.
Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος: Ανεξαρτήτως του εάν ο φοιτητής είναι
προστατευόμενο μέλος του συζύγου ή της συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από
τον σύζυγο (πατέρα ή πατριό)
Κατ εξαίρεση Δικαιούμενος μπορεί να είναι ο ίδιος ο φοιτητής1, εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Το επίδομα χορηγείται μόνον για

φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η υπηκοότητα
συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή
κηδεμόνων αυτού.
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του
Ν.2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ίδιου νόμου.
2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης:
Χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος όπου φοιτά ο
φοιτητής.
Για τους πρωτοετείς αντί του πιστοποιητικού καλής επίδοσης, προσκομίζεται
πιστοποιητικό εγγραφής με την ένδειξη (για τη χορήγηση στεγαστικού
επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3220/2004).
1

Για προπτυχιακούς φοιτητές Έλληνες ή φοιτητές υπηκόους της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.) θα
προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια
Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις
κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και
Κοινοτική αρχή). Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στις
βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος2 του
φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015) δηλώσεις που υποβάλλονται το
2016.
4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης (όπως έχει διαμορφωθεί την 1 Ιανουαρίου
2016) περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων (ανεξάρτητα από το εάν
έχουν ή όχι ακίνητα, το Ε9 θα υποβάλλεται και για τους δύο γονείς έστω και
μηδενικό) και προστατευομένων τέκνων εφόσον έχουν ακίνητα.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του δικαιούμενου.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. (Χορηγείται από το Δήμο της
μόνιμης κατοικίας του φοιτητή)
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούμενου, (εκτυπώνεται από το e-

students) ή δίνεται από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας
8.

Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου. (Εκτυπωμένο από το ΤΑΞΙΣ ή Για
μισθωτήριο κατοικίας χειρόγραφο να υπάρχει θεώρηση από την αρμόδια
Οικονομική Εφορία ) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε
πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή. Ως μίσθωση θεωρείται και η
διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο
φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής
υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε
φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.
8.1
Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και
αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου
8.2 Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως
μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

9.

2

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (φωτοτυπία της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/τη
δικαιούμενο)

(Εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του ενός),

