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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2019-2020

Ακινα, 04 Ιουνίου 2020
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Κφπριοι φοιτητζσ
Ενθμερϊνουμε τουσ ενδιαφερόμενουσ ότι από τθ Πζμπτη 4 Ιουνίου 2020 ανοίγει θ
θλεκτρονικι εφαρμογι, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Παιδείασ & Θρθςκευμάτων για
τθν υποβολή τησ αίτηςησ χορήγηςησ του φοιτητικοφ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ακαδημαϊκοφ
ζτουσ 2019-20.
Προχπόκεςθ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι ο φοιτθτισ για τον οποίο χορθγείται το
επίδομα, να είναι Ζλλθνασ υπικοοσ ι υπικοοσ άλλθσ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, να είναι
κάτοχοσ Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ ςε ιςχφ και να είναι κάτοχοσ Α.Φ.Μ. Θ υπθκοότθτα
ςυνδζεται μόνο με το πρόςωπο του φοιτθτι και όχι με των γονζων ι κθδεμόνων αυτοφ.
Πριν προχωριςετε ςε δθμιουργία αίτθςθσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020, θα πρζπει
πρώτα να ζχετε υποβάλει φορολογική δήλωςη για το φορολογικό ζτοσ 2019. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ θ αίτθςι ςασ κα απορριφκεί αυτόματα με τθν υποβολι τθσ.
Για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2019-2020 οι αιτήςεισ για το φοιτητικό ςτεγαςτικό επίδομα,
υποβάλλονται εντόσ προθεςμίασ, από 04-06-2020 ζωσ 06-07-2020.
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςυνδεκείτε με τον ςφνδεςμο
https://stegastiko.minedu.gov.gr.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ με αρικ.140832/Η1/25-8-17 (Βϋ 2993) ΚΥΑ «Κακοριςμόσ
διαδικαςίασ και δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ςτουσ
φοιτθτζσ των Ιδρυμάτων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ», ςτθ με αρικ. 72647/Η1/10-05-2019 (Β’
1688) ΚΥΑ «Τροποποίθςθ τθσ 140832/Η1/25-8-2017 (Β’ 2993) απόφαςθσ των Υπουργϊν
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και Οικονομικϊν με κζμα: «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ
και δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ςτουσ φοιτθτζσ των
Ιδρυμάτων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ» και ςτθ με αρικ. 86646/Η1/30-05-2019 Εγκφκλιο του
Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων Στεγαςτικό Επίδομα Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ
2018-2019, οι Κφπριοι φοιτθτζσ υποβάλλουν τθν αίτθςθ ωσ κάτοικοσ εξωτερικοφ.

Τα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να προςκομίηουν ςε πρωτότυπθ μορφι ςτο γραφείο τθσ
Φοιτθτικισ Λζςχθσ, υπόψθ κ. Γ. Μποφςμπουρα, είναι τα κάτωκι:
1. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων και του φοιτθτι.
2. Φορολογικζσ βεβαιϊςεισ των γονζων και του φοιτθτι (εφ’ όςον ο φοιτθτισ υποβάλλει
φορολογικι διλωςθ) για το φορολογικό ζτοσ 2019.
3. Πιςτοποιθτικό ακίνθτθσ περιουςίασ των γονζων και του φοιτθτι από το Παγκφπριο Τμιμα
Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ (ςτο ζντυπο να αναγράφεται ότι αφορά Παγκφπρια
Ζρευνα και τα τετραγωνικά μζτρα ξεχωριςτά για κάκε ιδιοκτθςία). Δεν είναι αποδεκτι για
τα τετραγωνικά μζτρα βεβαίωςθ από τον Κοινοτάρχθ.
4. Υπεφκυνθ Διλωςθ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφι.
Ωράριο υποδοχισ – εξυπθρζτθςθσ: κακθμερινά 08:00-14:00
Τθλ. Επικοινωνίασ: 210 82 03 201, 219, 526
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