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Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα  δωξεάλ ζίηηζε 

Αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2021-2022 

 

Α. Για άγαμους φοιτητές έως και 25 ετών 

 

1. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (εκεξνκελία έθδνζεο όρη άλω ηωλ 6 

κελώλ)  

2. Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηωλ ππνβιεζέληωλ δηθαηνινγεηηθώλ. ΓΔΝ ρξεηάδεηαη έληππν Υπεύζπλεο Γήιωζεο, δειώλεηαη 

απηόκαηα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζίηηζεο, θαη ηζεθάξνληαο ην ζρεηηθό θνπηάθη. 

4. Φνξνινγηθή Γήιωζε Δηζνδήκαηνο Φνξνινγηθνύ Έηνπο 2020 (Έληππν Δ1), εθηππωκέλν 

από ην TAXIS, ηωλ γνλέωλ ή ηνπ γνλέα ηνπ θνηηεηή πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, θαζώο θαη ηνπ 

ηδίνπ ηνπ θνηηεηή θαη ηωλ ινηπώλ αλήιηθωλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, εθόζνλ ν θνηηεηήο ή θαη ηα 

αλήιηθα αδέξθηα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήιωζε.  

 ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ: α) Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέωζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο 

δήιωζεο από ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή ή ηνπο γνλείο ηνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ππεύζπλε 

δήιωζε ηνπ Ν.1599/1986 ε νπνία θέξεη ηε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο 

από νπνηαδήπνηε Γηνηθεηηθή αξρή, ΚΔΠ ή κέζω ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο gov.gr.  

β) Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν γνλέαο είλαη κόληκνο θάηνηθνο εμωηεξηθνύ θαη δελ ππνρξενύηαη λα 

ππνβάιεη θνξνινγηθή δήιωζε ζηελ Διιάδα, απαηηείηαη ε ππνβνιή Πηζηνπνηεηηθνύ Μόληκνπ 

Κάηνηθνπ Δμωηεξηθνύ από ηελ αξκόδηα Πξνμεληθή Αξρή ζπλδπαζκό κε Υπεύζπλε Γήιωζε, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη ν γνλέαο δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο ζηελ Διιάδα. 

5. Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ (Δθθαζαξηζηηθό εκείωκα) γηα ην θνξνινγηθό έηνο 

2020 ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. ηωλ γνλέωλ ή ηνπ γνλέα ηνπ θνηηεηή πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, 

θαζώο θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ θνηηεηή θαη ηωλ ινηπώλ αλήιηθωλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, εθόζνλ ν 

θνηηεηήο ή θαη ηα αλήιηθα αδέξθηα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήιωζε (εθηππωκέλεο όιεο νη πξάμεηο 

από ην TAXIS, ζε αξρείν pdf). Υπόδεηγκα Δθνξίαο 

 

Οη Κύπξηνη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ Φνξνινγηθή Βεβαίωζε Πξνζόδωλ ηνπ 2020 από ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ ηεο Κύπξνπ (ππνρξεωηηθά) θαη γηα ηνπο δύν (2) γνλείο, αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηα αλήιηθα αδέιθηα ηνπο (εθόζνλ ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήιωζε), αλ έρνπλ 

εηζόδεκα.  
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Γεληθόηεξα νη Κύπξηνη, νκνγελείο θαη νη αιινδαπνί θνηηεηέο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα κε απηά πνπ πξνζθνκίδνπλ νη θνηηεηέο πνπ ε νηθνγέλεηα ηνπο έρεη 

κόληκε θαηνηθία εληόο Διιάδνο. Όια ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από αιινδαπέο αξρέο πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 

 

Δπηπξόζζεηα απαηηνύληαη θαηά πεξίπηωζε ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

 

6. Βεβαίωζε ζπνπδώλ αδεξθνύ/ήο, ελεξγνύ θνηηεηή ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, όπωο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4009/2011 (Α 195), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, 

κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ πνπ θνηηά ζε Παλεπηζηήκην ή ζηηο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο 

Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλώηαηε Σρνιή Παηδαγωγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.), 

θαζώο θαη ζηηο Αλώηεξεο Σρνιέο Τνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Τνπξηζκνύ, δηαθνξεηηθήο πόιεο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηωλ γνλέωλ ηνπο. 

7. Βεβαίωζε επηδόηεζεο αλεξγίαο (ζε πεξίπηωζε αλεξγίαο), από ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο 

Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) ζηα κεηξώα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, εθόζνλ εηζπξάηηεη 

επίδνκα αλεξγίαο θαηά ην δηάζηεκα ηωλ αηηήζεωλ (όρη γηα ηνπο θαηόρνπο θάξηαο αλεξγίαο). 

8. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ Διιάδνο πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

9. Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1897/90 ζε πεξίπηωζε θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ θέξνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηέθλνπ ζύκαηνο ηξνκνθξαηίαο 

θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

10. Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθωλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν 

θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη)θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ. 

Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ. 

 Αλ ην πηζηνπνηεηηθό Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά 

κόλν αλαπεξία άλω ηνπ 67%, ηόηε ζπκπιεξωκαηηθά απαηηείηαη ηαηξηθή γλωκάηεπζε από Γεκόζην 

Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνύ είηε Κιηληθήο Δ.Σ.Υ. ή Δξγαζηεξίνπ ή 

Παλεπηζηεκηαθνύ Τκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηώλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ 

πηζηνπνηείηαη από ηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. 

11. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή/ηξηαο, εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηωλ: 

α) Απνξθαληζζέληωλ θνηηεηώλ/ηξηώλ από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο, εθόζνλ δελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή 

β) Φνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ θέξνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηέθλνπ άγακεο κεηέξαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα κε 

αλαγλωξηζζέλ ηέθλν, ην νπνίν  ή ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
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12. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, εθόζνλ ν θνηηεηήο δελ έρεη ππεξβεί ην 

25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

13. Απόθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ηελ άζθεζε επηκέιεηαο ηνπ θνηηεηή ή ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό 

επηκέιεηαο. Σηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη δηθαζηηθή απόθαζε γηα ηελ επηκέιεηα ν θνηηεηήο 

νθείιεη λα ππνβάιεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (Δθθαζαξηζηηθό & Δ1) θαη ηωλ δύν γνλέωλ. Σηελ 

πεξίπηωζε πνπ ν δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα έρεη παληξεπηεί μαλά ηόηε 

ε λέα νηθνγέλεηα ηνπ γνλέωο ζεωξείηαη ωο νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

Ωο εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν, πξαγκαηηθό ή 

ηεθκαξηό, θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θνηηεηή, ηωλ γνλέωλ ηνπ θαη ηωλ αλήιηθωλ αδειθώλ ηνπ από θάζε πεγή.(Τν ζπλνιηθό 

εηζόδεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ ωο «εηζόδεκα 

επηβνιήο εηζθνξάο»). Υπόδεηγκα Δθνξίαο 

 

Β. Για άγαμους φοιτητές άνω των 25 ετών 

 

1. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (εκεξνκελία έθδνζεο όρη άλω ηωλ 6 

κελώλ). 

2. Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηωλ ππνβιεζέληωλ δηθαηνινγεηηθώλ. ΓΔΝ ρξεηάδεηαη έληππν Υπεύζπλεο Γήιωζεο, δειώλεηαη 

απηόκαηα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζίηηζεο, θαη ηζεθάξνληαο ην ζρεηηθό θνπηάθη. 

4. Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ (Δθθαζαξηζηηθό εκείωκα) γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020 

ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ.  (όπωο ιακβάλεηαη από ην TAXIS, ζε αξρείν pdf), κόλν ηνπ ηδίνπ ηνπ θνηηεηή. 

Υπόδεηγκα Δθνξίαο  

 

Οη Κύπξηνη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ Φνξνινγηθή Βεβαίωζε Πξνζόδωλ ηνπ 2020 από ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ ηεο Κύπξνπ (ππνρξεωηηθά). Γεληθόηεξα νη Κύπξηνη, νκνγελείο θαη νη αιινδαπνί 

θνηηεηέο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα κε απηά πνπ πξνζθνκίδνπλ νη 

θνηηεηέο πνπ δηακέλνπλ κόληκα εληόο Διιάδνο. 

 Όια ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από αιινδαπέο αξρέο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.  

5. Φνξνινγηθή Γήιωζε Δηζνδήκαηνο Φνξνινγηθνύ Έηνπο 2020 (Έληππν Δ1), εθηππωκέλν 

από ην TAXIS.  
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Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέωζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήιωζεο από ηνλ ίδην ηνλ 

θνηηεηή ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν.1599/1986 ε νπνία θέξεη ηε 

βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο από νπνηαδήπνηε Γηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ. 

Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη κόληκνο θάηνηθνο εμωηεξηθνύ θαη δελ ππνρξενύηαη λα 

ππνβάιεη θνξνινγηθή δήιωζε ζηελ Διιάδα, απαηηείηαη ε ππνβνιή Πηζηνπνηεηηθνύ Μόληκνπ 

Κάηνηθνπ Δμωηεξηθνύ από ηελ αξκόδηα Πξνμεληθή Αξρή ζπλδπαζκό κε Υπεύζπλε Γήιωζε, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη ν θνηηεηήο δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο ζηελ Διιάδα. 

 

Δπηπξόζζεηα απαηηνύληαη θαηά πεξίπηωζε ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

 

6. Βεβαίωζε επηδόηεζεο αλεξγίαο (ζε πεξίπηωζε αλεξγίαο), από ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο 

Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) ζηα κεηξώα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, εθόζνλ εηζπξάηηεη 

επίδνκα αλεξγίαο θαηά ην δηάζηεκα ηωλ αηηήζεωλ (όρη γηα ηνπο θαηόρνπο θάξηαο αλεξγίαο). 

 7. Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθωλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν 

θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη)θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ. 

Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ. 

 Αλ ην πηζηνπνηεηηθό Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά 

κόλν αλαπεξία άλω ηνπ 67%, ηόηε ζπκπιεξωκαηηθά απαηηείηαη ηαηξηθή γλωκάηεπζε από Γεκόζην 

Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνύ είηε Κιηληθήο Δ.Σ.Υ. ή Δξγαζηεξίνπ ή 

Παλεπηζηεκηαθνύ Τκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηώλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ 

πηζηνπνηείηαη από ηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. 

8. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ Διιάδνο πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

Ωο εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν, πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό, 

θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή 

από θάζε πεγή. (Τν ζπλνιηθό εηζόδεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνύ 

Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ ωο «εηζόδεκα επηβνιήο εηζθνξάο»).  Υπόδεηγκα Δθνξίαο 

 

Γ. Για έγγαμους φοιτητές 
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1. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (εκεξνκελία έθδνζεο όρη άλω ηωλ 6 

κελώλ).  

2. Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο.  

3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηωλ ππνβιεζέληωλ δηθαηνινγεηηθώλ. ΓΔΝ ρξεηάδεηαη έληππν Υπεύζπλεο Γήιωζεο, δειώλεηαη 

απηόκαηα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζίηηζεο, θαη ηζεθάξνληαο ην ζρεηηθό θνπηάθη. 

4. Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ (Δθθαζαξηζηηθό εκείωκα) γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020 

ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ.  (όπωο ιακβάλεηαη από ην TAXIS, ζε αξρείν pdf), κόλν ηνπ ηδίνπ ηνπ θνηηεηή.  

Υπόδεηγκα Δθνξίαο 

 

Οη Κύπξηνη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ Φνξνινγηθή Βεβαίωζε Πξνζόδωλ ηνπ 2020 από ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ ηεο Κύπξνπ (ππνρξεωηηθά) θαη γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν, αιιά θαη γηα ηα αλήιηθα ηέθλα 

ηνπο εθόζνλ έρνπλ εηζόδεκα.  

Γεληθόηεξα νη Κύπξηνη, νκνγελείο θαη νη αιινδαπνί θνηηεηέο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα κε απηά πνπ πξνζθνκίδνπλ νη θνηηεηέο πνπ ε νηθνγέλεηα ηνπο έρεη 

κόληκε θαηνηθία εληόο Διιάδνο.  

Όια ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από αιινδαπέο αξρέο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.  

5. Φνξνινγηθή Γήιωζε Δηζνδήκαηνο Φνξνινγηθνύ Έηνπο 2020 (Έληππν Δ1) ζπδύγωλ, 

εθηππωκέλν από ην TAXIS.  

Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέωζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήιωζεο από ηνλ ίδην ηνλ 

θνηηεηή/ηελ ίδηα ηελ θνηηήηξηα ή ηνλ/ηελ ζύδπγν, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ππεύζπλε δήιωζε 

ηνπ Ν.1599/1986 ε νπνία θέξεη ηε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ/ηεο 

δεινύληνο/δεινύζεο από νπνηαδήπνηε Γηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ.  

Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη κόληκνο θάηνηθνο εμωηεξηθνύ θαη δελ ππνρξενύηαη λα 

ππνβάιεη θνξνινγηθή δήιωζε ζηελ Διιάδα, απαηηείηαη ε ππνβνιή Πηζηνπνηεηηθνύ Μόληκνπ 

Κάηνηθνπ Δμωηεξηθνύ από ηελ αξκόδηα Πξνμεληθή Αξρή ζπλδπαζκό κε Υπεύζπλε Γήιωζε, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη ν θνηηεηήο δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο ζηελ Διιάδα. 

 

Δπηπξόζζεηα απαηηνύληαη θαηά πεξίπηωζε ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

 

6. Βεβαίωζε επηδόηεζεο αλεξγίαο (ζε πεξίπηωζε αλεξγίαο), από ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο 

Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) ζηα κεηξώα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, εθόζνλ εηζπξάηηεη 

επίδνκα αλεξγίαο θαηά ην δηάζηεκα ηωλ αηηήζεωλ (όρη γηα ηνπο θαηόρνπο θάξηαο αλεξγίαο). 
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7. Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθωλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν 

θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη)θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ. 

Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ. 

 Αλ ην πηζηνπνηεηηθό Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά 

κόλν αλαπεξία άλω ηνπ 67%, ηόηε ζπκπιεξωκαηηθά απαηηείηαη ηαηξηθή γλωκάηεπζε από Γεκόζην 

Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνύ είηε Κιηληθήο Δ.Σ.Υ. ή Δξγαζηεξίνπ ή 

Παλεπηζηεκηαθνύ Τκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηώλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ 

πηζηνπνηείηαη από ηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. 

8. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ Διιάδνο πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

Ωο εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηωλ ζπδύγωλ θαη ηωλ 

αλήιηθωλ ηέθλωλ (αλ ππάξρεη) πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ 

Φόξνπ ωο «εηζόδεκα επηβνιήο εηζθνξάο»). 

Υπόδεηγκα Δθνξίαο 

ΓΔΝΙΚΔ EΠΙΗΜΑΝΔΙ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 Ωο εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν, πξαγκαηηθό ή 

ηεθκαξηό, θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θνηηεηή, ηωλ γνλέωλ ηνπ θαη ηωλ αλήιηθωλ αδειθώλ ηνπ από θάζε πεγή. (Τν ζπλνιηθό 

εηζόδεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (εθθαζαξηζηηθό 

ζεκείωκα) ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2020 (εηζνδήκαηα έηνπο 2020) ωο «εηζόδεκα επηβνιήο 

εηζθνξάο»). 

 Άγακνη θνηηεηέο άλω ηωλ 25 εηώλ: Τν εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα, όπωο πξνθύπηεη από ηελ 

αληίζηνηρε Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα) ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2020 (εηζνδήκαηα έηνπο 2020), δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε 

ρηιηάδεο (25.000) Δπξώ.  

 Τα θαηά πεξίπηωζε δηακνξθνύκελα πνζά κεηώλνληαη θαηά 10%, όηαλ νη δηθαηνύρνη θνηηεηέο 

θαηνηθνύλ κόληκα ζην Γήκν πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην Τκήκα θνίηεζεο.  

 Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, ωο εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην 

θνξνινγνύκελν πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό, θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν κε 

εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ηωλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπ/ηεο θαη ηωλ αλειίθωλ ηέθλωλ ηνπ από θάζε 

πεγή. (Τν ζπλνιηθό εηζόδεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ 
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Φόξνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα) ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2020 (εηζνδήκαηα έηνπο 2020) ωο 

«εηζόδεκα επηβνιήο εηζθνξάο». Υπόδεηγκα Δθνξίαο 

 

 Σην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ ππνινγίδνληαη πνζά εθηάθηωλ απνδεκηώζεωλ (εθάπαμ, 

απνδεκίωζε απνιπόκελωλ, ηίκεκα πώιεζεο αθηλήηνπ). 
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