
ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΓΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019-20 
 

1. Πϊσ κα εγγραφϊ ςτθν υπθρεςία, ϊςτε να υποβάλω θλεκτρονικι αίτθςθ για 

ςτεγαςτικό επίδομα;  

  Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ ςυηφγων οι οποίοι ζχουν υποβάλει 

χωριςτζσ φορολογικζσ δθλϊςεισ, υποβάλει τθν θλεκτρονικι αίτθςθ για τθ 

χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ο ζνασ μόνο γονζασ δικαιοφχοσ του 

επιδόματοσ , ο οποίοσ ςτθ φορολογικι διλωςθ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 κα 

πρζπει να ζχει δθλϊςει το ςφνολο των τζκνων που τον βαρφνουν(εξαρτϊμενα 

μζλθ) προκειμζνου να διαμορφωκεί ςωςτά το οικονομικό κριτιριο 

(προςαφξθςθ 3.000 ευρϊ για κάκε εξαρτϊμενο τζκνο πζραν του ενόσ) 

Για τθν είςοδό του/τθσ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι ο/θ δικαιοφχοσ (γονζασ 

ι φοιτθτισ/τρια) κα χρθςιμοποιιςει το όνομα χριςτθ (username) και τον 

κωδικό (password), που του/τθσ χορθγικθκε από τθν ΑΑΔΕ για τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ του TAXISnet. Θ ειςαγωγι των κωδικϊν πρόςβαςθσ επζχει κζςθ 

διλωςθσ ςυναίνεςθσ διαςταφρωςθσ των ςτοιχείων του/τθσ.  

 

2. Είμαι διαηευγμζνοσ/θ. Ποιοσ από τουσ δφο γονείσ πρζπει να υποβάλει τθν 

αίτθςθ για το ςτεγαςτικό επίδομα του παιδιοφ μασ;  

 

ε περίπτωςθ διαηευγμζνων ι εν διαςτάςει ςυηφγων, δικαιοφχοσ του 

επιδόματοσ είναι ο γονζασ τον οποίο βαρφνει ο/θ φοιτθτισ/τρια και τον/τθν 

εμφανίηει ωσ προςτατευόμενο μζλοσ.  (εφόςον ο αιτϊν ςυναινεί για τθν 

αυτόματθ και αυτοδίκαιθ άντλθςθ των δεδομζνων , γίνεται αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ του πιςτοποιθτικοφ το οποίο κοινοποιείται ςτο οικείο Κδρυμα για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ χοριγθςθσ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ. ) 

 

3. Επιχειρϊ να δθμιουργιςω αίτθςθ ωσ φοιτθτισ/τρια άνω των 25 ετϊν, αλλά θ 

εφαρμογι μου εμφανίηει μινυμα ότι είμαι κάτω των  25 ετϊν και δεν με αφινει 

να ςυνεχίςω. Σι πρζπει να κάνω;  

 

Θ θλικία του φοιτθτι ελζγχεται θλεκτρονικά από τα ςτοιχεία του Μθτρϊου τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κακϊσ και από το ΑΜΚΑ του φοιτθτι που 

ζχει καταχωριςτεί ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 

απόκτθςθσ τθσ Ακαδθμαϊκισ Σαυτότθτασ. Αφορά φοιτθτζσ που ζχουν γεννθκεί 

πριν τθν 1-1-1994, οι οποίοι δεν εμφανίηονται ωσ εξαρτϊμενα μζλθ ςτισ 

φορολογικζσ δθλϊςεισ των γονζων τουσ.  

4. Οι γονείσ μου είναι κάτοικοι εξωτερικοφ, αλλά ταυτόχρονα ςτοιχειοκετϊ 

δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ και μζςω άλλθσ κατθγορίασ (π.χ. είμαι άνω των 25 

ετϊν). Ποια κατθγορία επιλζγω;  

 

Σθν κατθγορία «Οι γονείσ μου είναι κάτοικοι εξωτερικοφ» κα πρζπει να τθν 

επιλζξει ο/θ φοιτθτισ/τρια μόνο αν δεν ςτοιχειοκετεί δικαίωμα υποβολισ 

αίτθςθσ μζςω καμίασ άλλθσ κατθγορίασ. τθν περίπτωςθ αυτι και 



μόνουποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Ιδρφματοσ όλα 

τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτο ειςόδθμα και ςτθν περιουςιακι του 

κατάςταςθ, τόςο του δικοφ του/τθσ όςο και των γονζων του/τθσ ι του γονζα τον 

οποίο βαρφνει, αν αυτόσ είναι διαηευγμζνοσ ι είναι άγαμθ μθτζρα ι ζχει 

αποβιϊςει ο ζνασ γονζασ, τόςο για τθν Ελλάδα όςο και για το εξωτερικό. Σα 

ειςοδιματα τθσ αλλοδαπισ ακροίηονται με τυχόν ειςοδιματα τα οποία 

δθλϊνονται ςτθν Ελλάδα και θ κατοικία τθσ αλλοδαπισ λαμβάνεται υπόψθ. 

Διευκρινίηεται ότι τα δικαιολογθτικά τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να είναι επίςθμα 

μεταφραςμζνα με ευκφνθ του/τθσ δικαιοφχου.   

 

5. Ο/Θ φοιτθτισ/τρια για τον/τθν οποίο/α υποβάλλεται θ αίτθςθ για το ςτεγαςτικό 

επίδομα δεν είναι κάτοχοσ Ακαδθμαϊκισ Σαυτότθτασ. Σι μπορεί να γίνει;  

 

ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο o/θ φοιτθτισ/τρια δεν ζχει 

Ακαδθμαϊκι Σαυτότθτα ςε ιςχφ, τότε υποβάλλει αίτθςθ χοριγθςθσ του 

επιδόματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ αιτθκεί και παραλάβει τθν Ακαδθμαϊκι 

του/τθσ Σαυτότθτα. Αν θ Ακαδθμαϊκι Σαυτότθτα ζχει ακυρωκεί λόγω λιξθσ τθσ 

φοιτθτικισ ιδιότθτασ (περάτωςθ ςπουδϊν, διακοπι φοίτθςθσ κ.λπ.) τότε 

λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία τθσ τελευταίασ ακυρωμζνθσ Ακαδθμαϊκισ του/τθσ 

Σαυτότθτασ και ο/θ εξουςιοδοτθμζνοσ/θ υπάλλθλοσ του Ιδρφματοσ βεβαιϊνει 

κατά τθν επιβεβαίωςθ του ακαδθμαϊκοφ κριτθρίου ότι ο/θ φοιτθτισ/τρια είχε τθ 

φοιτθτικι ιδιότθτα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19.  

 

6. Ο ζλεγχοσ των κριτθρίων εμφανίηει ότι ζχω υπερβεί το χρονικό όριο των 

εξαμινων φοίτθςθσ, ενϊ κάτι τζτοιο δεν ιςχφει διότι είχε μεςολαβιςει διακοπι 

φοίτθςθσ. Σι πρζπει να κάνω;  

 

τθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να ακυρϊςετε τθν Ακαδθμαϊκι ςασ Σαυτότθτα 

και να εκδϊςετε νζα με τα ςωςτά ςτοιχεία. Ακόμθ όμωσ και αν δεν το πράξετε, 

μπορείτε να υποβάλετε κανονικά τθν αίτθςι ςασ και το κριτιριο αυτό κα 

ελεγχκεί από τθν υπθρεςία του Ιδρφματόσ ςασ.  

 

7. Ωσ μιςκωτισ τθσ μιςκωμζνθσ κατοικίασ ςτθν πόλθ φοίτθςθσ εμφανίηεται ο/θ 

αδερφόσ/ι του/τθσ φοιτθτι/τριασ και ωσ εκ τοφτου το ςχετικό κριτιριο δεν 

επαλθκεφεται από τθν θλεκτρονικι εφαρμογι. Χάνεται το δικαίωμα ςτο 

ςτεγαςτικό επίδομα;  

 

Όχι, αν ωσ μιςκωτισ εμφανίηεται ο/θ αδελφόσ/ι του/τθσ φοιτθτι/τριασ ι ο 
γονζασ τον οποίο δεν βαρφνει ο/θ φοιτθτισ/τρια (ςε περίπτωςθ διαηευγμζνων 
γονζων) και δεν επιτυγχάνεται θ θλεκτρονικι επαλικευςθ, το κριτιριο 
εγκρίνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ιδρφματοσ ςτθν οποία υποβάλλεται -
εκτόσ από το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο- πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
και υπεφκυνθ διλωςθ του μιςκωτι ότι ςυναινεί ςτθ χοριγθςθ του επιδόματοσ. 
Προςοχι: Σο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο να ζχει διάρκεια ζξι (6) μινεσ για το 



Αντίςτοιχο Ακαδθμαϊκό ζτοσ του τεγαςτικοφ επιδόματοσ, και να ζχει γίνει 
Αποδοχι από τον ενοικιαςτι.  
ε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ του ςπιτιοφ είναι άλλο πρόςωπο τθσ οικογζνειασ 
από τον/τθν δικαιοφχο, τότε χρειάηεται, επιπλζον: 

 
* Τπεφκυνθ διλωςθ του προςϊπου αυτοφ, που να δθλϊνει ότι "ςυναινϊ να 
ειςπράξει το φοιτθτικό ςτεγαςτικό επίδομα ο γιοσ μου/ κόρθ μου .....….. για το 
ακαδ. ζτοσ 2019-20". (ΠΡΟΟΧΗ: κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ 
θ θλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης), 
 
* Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.(θλεκτρονικά από : ermis.gov.gr – ι από 
gov.gr/ ) 
 
* Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου με τθν οποία να δθλϊνει ότι "τα 
υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" (ΠΡΟΟΧΗ: κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ, εάν δεν κατατεκεί αυτοπροςϊπωσ από τον/τθν 
δικαιοφχο‘θθλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης) 

 

 

8. O/Θ φοιτθτισ/τρια προζρχεται από μετεγγραφι και ικανοποιεί ακροιςτικά (για 

τα δφο ςπίτια που νοίκιαηε) το κριτιριο των ζξι μθνϊν. Θ εφαρμογι ωςτόςο δεν 

επιτρζπει να δθλωκοφν και τα δφο μιςκωτιρια ςυμβόλαια και εμφανίηει ότι δεν 

ικανοποιείται το κριτιριο. Σι μπορεί να γίνει;  

 

τθν περίπτωςθ αυτι ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ κα δθλϊςετε τα ςτοιχεία του 
μιςκωτθρίου τθσ πόλθσ ςτθν οποία ςπουδάηει τϊρα ο/θ φοιτθτισ/τρια. Μετά τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ κα προςκομίςετε ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Ιδρφματοσ 
αντίγραφο και των δφο μιςκωτθρίων, με ΑΠΟΔΟΧΘ από τον/τθν ενοικιαςτι/ςτρια 
ςυνοδευόμενα από Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου με τθν οποία να δθλϊνει 
ότι "τα υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" (ΠΡΟΟΧΘ: κεωρθμζνθ για 
το γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ, εάν δεν κατατεκεί αυτοπροςϊπωσ από τον 
δικαιοφχο ι θλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης). 
 
9. Ο/Θ φοιτθτισ/τρια προζρχεται από μετεγγραφι. Ποιο Κδρυμα κα χορθγιςει το 

ςτεγαςτικό επίδομα;  

 

Για τθν περίπτωςθ φοιτθτϊν που προζρχονται από μετεγγραφι, το επίδομα 

χορθγείται από το Κδρυμα που ανικει ο/θ φοιτθτισ/τρια τθ χρονικι ςτιγμι 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Όςοι/εσ ειςιχκθςαν ςε άλλο Σμιμα ι χολι, κάνοντασ 

χριςθ του ποςοςτοφ ειςαγωγισ 10%, υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Κδρυμα ςτο οποίο 

ιταν εγγεγραμμζνοι κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20 από το οποίο και 

καταβάλλεται το επίδομα.  

 

10. Θ αίτθςι μου απορρίφκθκε. Μπορϊ να υποβάλω ζνςταςθ;  

 



Ζνςταςθ-αίτθςθ κεραπείασ μπορεί να υποβάλλει οποιοςδιποτε αιτείται του 

ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ, εντόσ  προκεςμίασ ενόσ μινα από τθ γνωςτοποίθςθ- 

είτε μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ, είτε από τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ 

τθσ αίτθςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ- του απορριπτικοφ 

αποτελζςματοσ, το οποίο προζκυψε είτε από τον θλεκτρονικό ζλεγχο, είτε από 

τον ζλεγχο των υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ. Θ ζνςταςθ-αίτθςθ κεραπείασ 

υποβάλλεται ζντυπα προσ το Κδρυμα και προςκομίηονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των ιςχυριςμϊν του αιτοφντοσ. Οι αρμόδιεσ 

Τπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ μπορεί να ηθτιςουν οποιοδιποτε πρόςκετο 

δικαιολογθτικό κρίνουν απαραίτθτο για τθν εξζταςθ τθσ ζνςταςθσ-αίτθςθσ 

κεραπείασ.  

 

 

11. Θ κφρια κατοικία του πατζρα μου βρίςκεται ςτθ Ραφινα, ενϊ εγϊ ςπουδάηω 

ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και μιςκϊνω διαμζριςμα 

που βρίςκεται ςτθν περιοχι του Ηωγράφου.  

Γιατί το ςφςτθμα με βγάηει μθ επιλζξιμο; 

 

φμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ο/θ φοιτθτισ/τρια πρζπει να διαμζνει 

ςε μιςκωμζνθ οικία λόγω των ςπουδϊν του/τθσ ςε πόλθ άλλθ τθσ κφριασ 

κατοικίασ του, ςτθν οποία ο/θίδιοσ/α ι οι γονείσ του/τθσ δεν ζχουν πλιρθ 

κυριότθτα θ επικαρπία άλλθσ κατοικίασ.  

Ειδικότερα για τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ Αττικισ, 

ςθμειϊνεται ότι το πολεοδομικό ςυγκρότθμα Θεςςαλονίκθσ κεωρείται ωσ μία 

πόλθ, κακϊσ επίςθσ ωσ μία πόλθ κεωρείται και ο νομόσ Αττικισ, πλθν των 

νθςιωτικϊν περιοχϊν του κακϊσ και των πόλεων ι περιοχϊν που απζχουν 

περιςςότερο από ςαράντα (40) χιλιόμετρα από το κζντρο τθσ Ακινασ. τουσ 

Πίνακεσ 2 και 3 τθσ εφαρμοςτικισ εγκυκλίου αναγράφονται οι Διμοι όπωσ 

εμφανίηονται ςτο Μθτρϊο Ε9 τθσ ΑΑΔΕ οι οποίοι αποτελοφν τθν ‘’πόλθ’’ τθσ 

Ακινασ και αυτοί που ςυγκροτοφν το πολεοδομικό ςυγκρότθμα Θεςςαλονίκθσ 

αντίςτοιχα.  

 

12. τθν θλεκτρονικι υπθρεςία απόκτθςθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ δεν είχα 

δθλϊςει τον ΑΜΚΑ. Μπορϊ να τον καταχωρίςω τϊρα για να υποβάλω αίτθςθ 

ςτθν εφαρμογι του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ;  

 

χετικά με τθν καταχϊριςθ του ΑΜΚΑ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία απόκτθςθσ 

ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Γραφείο 

Αρωγισ ςτο τθλζφωνο 215 215 7855 ι μζςω γραπτοφ μθνφματοσ ςτον 

ακόλουκο ςφνδεςμο: https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx. 

 

 

https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx
https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx
https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx


13. Τπζβαλα αίτθςθ για τθν απόκτθςθ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ. Είναι υποχρεωτικό 

να ζχω παραλάβει τθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα, για να μπορϊ να υποβάλω 

αίτθςθ για τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ;  

 

Για να μπορζςετε να υποβάλετε αίτθςθ για τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικοφ 

επιδόματοσ, αρκεί θ αίτθςθ για απόκτθςθ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ να ζχει 

εγκρικεί από τθ Γραμματεία του οικείου Σμιματοσ.  

 

14. Θ εφαρμογι ηθτά να υποβάλω λθξιαρχικι πράξθ κανάτου γονζα. Σι πρζπει 

να ςτείλω; 

 

Θα πρζπει να ςτείλετε: 

i) Σθν Αίτθςθ (προςοχι θ αίτθςθ να ζχει υποβλθκεί, ϊςτε να ζχει κωδικό υποβολισ 

και θμερομθνία υποβολισ).  

ii) Σθ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου.  

iii) Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου με τθν οποία να δθλϊνει ότι "τα 
υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" (ΠΡΟΟΧΘ: κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ, εάν δεν κατατεκεί αυτοπροςϊπωσ από τον 
δικαιοφχο ι θλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης). 
 
 
15.Θ εφαρμογι ηθτά να υποβάλω διαηευκτιριο ι απόφαςθ δικαςτθρίου για τθ 

λφςθ του γάμου. Σι οφείλω να ςτείλω; 

Οφείλετε να ςτείλετε: 

i) Σθν Αίτθςθ (ΠΡΟΟΧΘ: θ αίτθςθ να ζχει υποβλθκεί, ϊςτε να ζχει κωδικό 

υποβολισ και θμερομθνία υποβολισ).  

ii) Σο διαηευκτιριο ι τθν απόφαςθ δικαςτθρίου και αποδεικτικό για τθν επιμζλεια 

του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 

iii) Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου με τθν οποία να δθλϊνει ότι "τα 

υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" (ΠΡΟΟΧΘ: κεωρθμζνθ για το 

γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ, εάν δεν κατατεκεί αυτοπροςϊπωσ από τον 

δικαιοφχο ιθλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης). 

 

16.Θ εφαρμογι ηθτά να υποβάλω Ε9 (γονζων και φοιτθτι/τριασ). Σι πρζπει να 

ςτείλω; 

Θα πρζπει να ςτείλετε: 

i) Σθν Αίτθςθ εκτυπωμζνθ (ΠΡΟΟΧΘ: θ αίτθςθ να ζχει υποβλθκεί, ϊςτε να ζχει 

κωδικό υποβολισ και θμερομθνία υποβολισ).  



ii) Δθλϊςεισ Ε9 του πατζρα, τθσ μθτζρασ και του/τθσ φοιτθτι/φοιτιτριασ (τρζχοντοσ 

ζτουσ). 

iii) Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου με τθν οποία να δθλϊνει ότι "τα 
υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" (ΠΡΟΟΧΘ: κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ, εάν δεν κατατεκεί αυτοπροςϊπωσ από τον 
δικαιοφχο ιθλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης) 
 
16Α. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ (Σροποποίθςθ τθσ ΚΤΑ για τθ 
χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ. Ιςχφει για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 
και εφεξισ) 
το ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/15-5-2019 δθμοςιεφκθκε θ ΚΤΑ 72647/Ζ1/10-5-2019 θ οποία 
τροποποίθςε τθν ΚΤΑ 140832/Ζ1/25-08-2017(ΦΕΚ2993/τ. Β΄) ςχετικά με τον 
υπολογιςμό των τετραγωνικών μζτρων ωσ προσ τα θμιτελι κτίςματα. 
υγκεκριμζνα ςφμφωνα με το ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/15-05-2019 ςτο τζλοσ τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 3 προςτζκθκε εδάφιο ωσ εξισ: «το ςφνολο των τετραγωνικών μζτρων 
(200 τ.μ.) δεν προςμετρώνται τα θμιτελι κτίςματα». 
Επίςθσ ςτο τζλοσ τθσ παρ. η΄ τθσ παρ. Β του άρκρου 5 προςτζκθκε εδάφιο ωσ εξισ: 
«το ςφνολο των τετραγωνικών μζτρων (200 τ.μ.) δεν προςμετρώνται κτίςματα 
που ζχουν δθλωκεί ςτθ διλωςθ Ε9 ωσ θμιτελι».  
 
 

 

17. Θ εφαρμογι ηθτά δικαιολογθτικά, διότι οι γονείσ του/τθσ φοιτθτι/φοιτιτριασ 

διαμζνουν ςτο εξωτερικό. Σι οφείλω να ςτείλω; 

Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, προςκομίηετε: 
 

1) Σθν Αίτθςθ (ΠΡΟΟΧΘ: θ αίτθςθ να ζχει υποβλθκεί, ϊςτε να ζχει κωδικό 
υποβολισ και θμερομθνία υποβολισ).  

2) Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ δικαιοφχου (γονζα ι φοιτθτι/τριασ) ςτθν οποία 
να δθλϊνει ότι "τα υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" 
(κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ ι άλλθ δθμόςια αρχι ι 
θλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης),). 

3) Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του/τθσ φοιτθτι/τριασ από τον Διμο ι τθν 
Κοινότθτα. 

4) Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων από τον Διμο ι τθν Κοινότθτα. 
5) Βεβαίωςθ για  ειςόδθμα πατζρα  ςτο εξωτερικό. (μεταφραςμζνα ζγγραφα) 
6) Βεβαίωςθ για  ειςόδθμα μθτζρασ ςτο εξωτερικό. (μεταφραςμζνα ζγγραφα) 
7) Βεβαίωςθ για  ειςόδθμα φοιτθτι/τριασ (ζςτω και μθδενικό). (μεταφραςμζνα 

ζγγραφα) 
8) Βεβαίωςθ για ακίνθτθ περιουςία του πατζρα ςτο εξωτερικό. (μεταφραςμζνα 

ζγγραφα) (μεταφραςμζνα ζγγραφα) 
9) Βεβαίωςθ για ακίνθτθ περιουςία τθσ μθτζρασ ςτο εξωτερικό. 

(μεταφραςμζνα ζγγραφα) 
10) Βεβαίωςθ για ακίνθτθ περιουςία του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτο εξωτερικό 

(ζςτω και μθδενικι). (μεταφραςμζνα ζγγραφα) 



11) Εκκακαριςτικό για ειςόδθμα & ακίνθτθ περιουςία του πατζρα ςτθν Ελλάδα 
(Αν δεν ζχει, κάνει Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ειςόδθμα & ακίνθτθ 
περιουςία ςτθν Ελλάδα και τθ κεωρεί από κάποια δθμόςια αρχι για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ).  

12) Βεβαίωςθ για ειςόδθμα & ακίνθτθ περιουςία τθσ μθτζρασ ςτθν Ελλάδα (Αν 
δεν ζχει, κάνει Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ειςόδθμα & ακίνθτθ 
περιουςία ςτθν Ελλάδα και τθ κεωρεί από κάποια δθμόςια αρχι για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

13) Βεβαίωςθ για ειςόδθμα & ακίνθτθ περιουςία του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτθν 
Ελλάδα (Αν δεν ζχει, κάνει Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ειςόδθμα & 
ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα και τθ κεωρεί από κάποια δθμόςια αρχι για 
το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

14) Διαηευκτιριο  των γονζων (ςε περίπτωςθ λφςθσ του γάμου). 
 

18.Θ εφαρμογι ηθτά δικαιολογθτικά, διότι οι γονείσ του/τθσ φοιτθτι/φοιτιτριασ 

διαμζνουν ςτθν Κφπρο. Σι πρζπει να ςτείλω; 

Θα πρζπει να ςτείλετε τα παρακάτω (Αφορά τα δικαιολογθτικά  για Κυπρίουσ): 
 

1) Σθν  αίτθςθ (ΠΡΟΟΧΘ:Θ αίτθςθ να ζχει υποβλθκεί, ϊςτε να ζχει κωδικό 
υποβολισ και θμερομθνία υποβολισ). 

2) Τπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ να δθλϊνει ότι "τα 
υποβαλλόμενα ζντυπα είναι αλθκι και ακριβι" (κεωρθμζνθ για το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ ι άλλθ δθμόςια αρχι), 

3) Διαηευκτιριο  των γονζων ςε περίπτωςθ λφςθσ του γάμου. 
4) Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ του/τθσ φοιτθτι/τριασ από τον Διμο ι τθν 

Κοινότθτα. 
5) Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων από τον Διμο ι τθν Κοινότθτα. 
6) Βεβαίωςθ για  ειςόδθμα του πατζρα  ςτθν Κφπρο. 
7) Βεβαίωςθ για  ειςόδθμα τθσ μθτζρασ ςτθν Κφπρο. 
8) Βεβαίωςθ για  ειςόδθμα του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτθν Κφπρο (ζςτω και 

μθδενικό). 
9) Βεβαίωςθ για ακίνθτθ περιουςία του πατζρα ςτθν Κφπρο (παγκφπρια). 
10) Βεβαίωςθ για ακίνθτθ περιουςία τθσ μθτζρασ ςτθν Κφπρο (παγκφπρια). 
11) Βεβαίωςθ για ακίνθτθ περιουςία φοιτιτριασ ςτθν Κφπρο (παγκφπρια) (ζςτω 

και μθδενικι). 
12) Βεβαίωςθ για ειςόδθμα & ακίνθτθ περιουςία του πατζρα ςτθν Ελλάδα (Αν 

δεν ζχει, κάνει Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ειςόδθμα & ακίνθτθ 
περιουςία ςτθν Ελλάδα και τθ κεωρεί από κάποια δθμόςια αρχι για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ).  

13) Βεβαίωςθ για ειςόδθμα & ακίνθτθ περιουςία τθσ μθτζρασ ςτθν Ελλάδα (Αν 
δεν ζχει, κάνει Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ειςόδθμα & ακίνθτθ 
περιουςία ςτθν Ελλάδα και τθ κεωρεί από κάποια δθμόςια αρχι για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

14) Βεβαίωςθ για ειςόδθμα & ακίνθτθ περιουςία του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτθν 
Ελλάδα (Αν δεν ζχει, κάνει Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ειςόδθμα & 
ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα και τθ κεωρεί από κάποια δθμόςια αρχι 



για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι θλεκτρονικά από το gov.gr/ζκδοση 
Υπεύθυνης Δήλωσης),). 

 

 Τα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζώπωο από 
ηνλ/ηελ  γνλέα/θνηηεηή/ηξηα ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, κε θνύξηεξ ή 
κε e-mail (από ην Παλεπηζηεκηαθό emailηνπ Φνηηεηή. ), θαη ΜΟΝΟ όηαλ 
ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζαο ην δεηήζεη κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο.  

Δηαθνξεηηθά όηαλ όιεο νη ζηήιεο ηεο ΑΑΔΕ/Αθ. ηαπηόηεηα γξάθνπλ ζεηηθή θαη  
είλαη πξάζηλα  ε αίηεζε είλαη πιήξεο. 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο: 
 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
Σμήμα Πποπηςσιακών ποςδών και Φοιηηηικήρ Μέπιμναρ 

ΠΡΤΣΑΝΔΙΑ 
4ο σλμ. Κομοηηνήρ-Αζωμάηων 

69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
Σηλ. 25310 39211/39213/39008, email:tpsfm@kom.duth.gr 

 

Γηα ηελ πόιε ηεο Ξάλζεο: 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
Σμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάηων Ξάνθηρ 

Κηίπιο  Βιβλιοθήκηρ 
Πανεπιζηημιούπολη Κιμμέπια 

67100 Ξάνθη  
Σηλ. 25410 79028, email : tath@xan.duth.gr 

 

Γηα ηελ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο: 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
 Σμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάηων Αλεξανδπούποληρ  

Πανεπιζηημιούπολη 
6ο σιλ. Αλεξανδπούποληρ-Μάκπηρ  

68100 Αλεξανδπούπολη 
Σηλ. 25510 30973-30965, email: tath@alex.duth.gr 

 

Γηα ηελ πόιε ηεο Οξεζηηάδαο: 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
Φοιηηηικέρ Δζηίερ Οπεζηιάδαρ  

Γωνία Μοςπούζη και Δςπιπίδος 
68200 Οπεζηιάδα  

Σηλ.25520 41406, email:tath@ores.duth.gr 
 



 

Για ενημέπωζή ηοςρ παπακαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι θοιηηηέρ να απεςθύνονηαι 

ζηα καηά ηόποςρ Σμήμαηα, όπωρ αναθέπονηαι παπαπάνω, καηά ηιρ ώπερ 11.00-

13.00. 

 

 

 

Από ηε Δηεύζπλζε Αθαδεκαϊθώλ Θεκάηωλ 


