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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
     

  Δ /ΝΣΗ  Δ ΙΟ Ι Κ .  &  Ο Ι Κ .  Δ Ι ΑΧΕ Ι Ρ Ι ΣΗΣ  
      ΤΜΗΜΑ  ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων στην 

Κοζάνη και στη Φλώρινα από την Τετάρτη 13 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 τα 

παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν στη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Ειδικά για τη Φλώρινα η κατάθεση των δικαιολογητικών για τους φοιτητές των Τμημάτων 

της Παιδαγωγικής Σχολής και της Σχολής Καλών Τεχνών θα γίνει στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου 

(Γραφείο 101 της Παιδαγωγικής Σχολής).  

Σημαντικό!!! Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η 

αίτηση στην παρακάτω σελίδα: https://web.uowm.gr/applications/. Αφού υποβάλλετε την 

αίτηση ηλεκτρονικά, στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσετε πατώντας την αντίστοιχη 

σχετική ένδειξη. 

 
Δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 

δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη από το Δικαιούχο. (Δικαιούχος του 

επιδόματος είναι αυτός, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά). 

Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι, δικαιούχος 

του επιδόματος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά το φοιτητή σαν προστατευόμενο 

μέλος. 

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον: 

α) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών 

β) είναι ορφανός από τους 2 γονείς  

γ) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή της Κύπρου 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση φοιτητικού 
στεγαστικού επιδόματος το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016». 
 

Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου 
   Τ.Κ. 50100 Κοζάνη 

Τηλέφωνο: 24610-56290, 56291 
FAX:           24610-56271 
Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα 
Email: bbounatsou@uowm.gr 

                 Κοζάνη, 11-4-2016 
                 Α.Π.: 3925 
 
Προς: 
- Τις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
- Χριστίνα Γρηγοριάδου  
 
Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 
- Γραμματεία Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής 
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δ) έχει δικό του εισόδημα και κάνει φορολογική δήλωση (σ’ αυτή την περίπτωση αν ο 

φοιτητής έχει δηλωθεί και σαν προστατευόμενο μέλος στη φορολογική δήλωση των γονιών 

του, τότε τα εισοδήματα του φοιτητή και των γονιών του προστίθενται). Επομένως θα πρέπει 

να καταθέσει και το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση των γονιών του. 

 

2. Εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής (γίνεται στα ΚΕΠ ή σε άλλη 

δημόσια αρχή), σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο γονέας.  

Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιέχει το παρακάτω κείμενο: (Ο υπογεγραμμένος …… με ΑΔΤ 

……. εξουσιοδοτώ την κόρη/το γιο μου ……………… με ΑΔΤ …………….. για την κατάθεση στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 

χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016). 

 

3. α) Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου 

φοιτά ο φοιτητής.  

 

4. α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 

2016 (για τα εισοδήματα του 2015, θα αναγράφεται φορ. έτος 2015).  

β) Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης 

τότε θα υπογράφει απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το οικονομικό έτος 

2016 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος και η υπεύθυνη 

δήλωση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής.  

- Το όριο των εισοδημάτων είναι 30.000 (φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό) για ένα 

προστατευόμενο τέκνο συν 3.000 για κάθε επόμενο προστατευόμενο τέκνο (επίδομα ανεργίας 

και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται).  

- Για τους Κύπριους φοιτητές υποβάλλεται βεβαίωση προσόδων. Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν 

όριο για τη χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων. 

 

5. α) Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (δηλαδή του 2016) του 

Δικαιούχου, της συζύγου, του φοιτητή και των υπολοίπων τέκνων που εμφανίζονται ως 

προστατευόμενα μέλη.  

i. Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος, φοιτητής, υπόλοιπα τέκνα) 

δεν έχουν ακίνητη περιουσία ο Δικαιούχος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 

στην οποία θα δηλώνει ότι: τα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία και 

συνεπώς δεν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9).  
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β) Αν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει Ε9, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι 

δεν έχει υποβάλλει ποτέ Ε9 και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής. 

γ) Αν κάποιο από τα ακίνητα της κυριότητας βρίσκεται σε περιοχή κάτω των 3.000 κατοίκων 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το δήμο ή την κοινότητα. 

- Συνολικά αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) των κατοικιών του φοιτητή και των 

γονέων του και αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. (με εξαίρεση τις κατοικίες που 

βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με κατοίκους κάτω από 3.000 κατοίκους, σύμφωνα με τη 

διοικητική διαίρεση της χώρας πριν τον Καποδίστρια (ν. 2539/97 ΦΕΚ 244/Α/1997). Επίσης 

δεν λαμβάνονται υπόψη κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο 

δικαίωμα την υψηλή κυριότητα. 

- Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από 

την Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής 

των γονέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) 

σε άλλη πόλη της Κύπρου. 

 

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δικαιούχου (τουλάχιστον του 

τελευταίου εξαμήνου, εκδίδεται μέσω ΚΕΠ ή από τα γραφεία Δημοτολογίων των Δήμων). 

 

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή/τριας (τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, 

εκδίδεται μέσω ΚΕΠ ή από τα γραφεία Δημοτολογίων των Δήμων).  

Προσοχή, μόνιμη κατοικία νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή και όχι η 

πόλη στην οποία διαμένει προσωρινά ο φοιτητής λόγω των σπουδών του. 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Δικαιούχου που να αναφέρει: 

α) Δεν εισπράττω στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά και  

β) Όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι αληθή. 

 

9. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης του φοιτητή. Το 

μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό 

έτος 2015-2016 και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. Δεν 

δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα γονείς που νοικιάζουν κατοικία και διαμένουν στην ίδια 

πόλη που φοιτά και ο φοιτητής καθώς και οι δικαιούχοι που έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας 

στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής. 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. 
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Όταν το μισθωτήριο έχει συναφθεί από 1-1-2014, τότε αυτό που προσκομίζεται είναι η 

απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 

(εκτύπωση από TAXISNET). 

 

10. IBAN Λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας του Δικαιούχου, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας 

του βιβλιαρίου). Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν ελληνικό IBAN. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία εκτός από την εξουσιοδότηση και την 

υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να φέρνουν το γνήσιο της υπογραφής. Ακόμη, το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κατατίθενται 

πρωτότυπα. 

 

Υποσημείωση:  

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του Τμήματος. 

Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής στο Τμήμα. 

 
      Εσωτερική Διανομή 

- Πρυτανεία 
- Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης 

 
 

 

Ο Πρύτανης 
 
 
 

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης 
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