
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 

Για άγαμους φοιτητές έως και 25 ετών1,  
 

Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές2 του Π.Κ., εφόσον δεν προέρχονται από κατάταξη ή δεν είναι ήδη 

κάτοχοι πτυχίου ή δεν κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Χανίων και δεν έχουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους 

ιδιόκτητη κατοικία στα Χανιά, πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανά κατηγορία σε 

ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), μεγέθους έως 2ΜΒ: 

 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης όχι άνω των 6 μηνών) από Δήμο ή ΚΕΠ. 

2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2018 της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε ηλεκτρονική μορφή όπως λαμβάνεται από το TAXIS, των γονέων, καθώς και του 

ιδίου του φοιτητή και των ανήλικων αδερφών του, εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση. 

Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του 2018 από το Υπουργείο 

Οικονομικών της Κύπρου (υποχρεωτικά) και για τους δύο (2) γονείς, αλλά και για τους ιδίους τους 

φοιτητές και τα ανήλικα αδέλφια τους (εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση), αν έχουν 

εισόδημα. 

Γενικότερα οι Κύπριοι, ομογενείς και οι αλλοδαποί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν 

δικαιολογητικά αντίστοιχα με αυτά που προσκομίζουν οι φοιτητές που η οικογένεια τους έχει μόνιμη 

κατοικία εντός Ελλάδος. Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

3. Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2018 (Έντυπο Ε1), των γονέων σε ηλεκτρονική 

μορφή όπως λαμβάνεται από το TAXIS. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον ίδιο τον 

φοιτητή ή τους γονείς του, θα πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 η οποία 

φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή 

ΚΕΠ. Δεν είναι απαραίτητο αν ο φοιτητής εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος. 

Στην περίπτωση που ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται να υποβάλει 

φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μόνιμου Κάτοικου 

Εξωτερικού από την αρμόδια Προξενική Αρχή συνδυασμό με Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρεται 

ότι ο γονέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. 

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:  

 

4. Βεβαίωση Σπουδών (ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) αδελφού που είναι ενεργός προπτυχιακός, 

φοιτητής σε αναγνωρισμένες Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού σε πόλη διαφορετική από τη 

μόνιμη κατοικία εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου. Στην περίπτωση που είναι πρωτοετής 

φοιτητής και δεν έχει εγγραφεί μπορεί να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση «Βεβαίωσης αδερφού 

πρωτοετή φοιτητή» ή να προσκομισθεί η βεβαίωση εγγραφής πρωτοετούς φοιτητή που προκύπτει από 

το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών πρωτοετών του υπουργείου. 

5. Σε περίπτωση ανεργίας, Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για κάθε γονέα που εισπράττει επίδομα ανεργίας κατά το διάστημα των αιτήσεων. 

                                                 
1 Άγαμοι φοιτητές που γεννήθηκαν από 1/1/1993 και μετά. 
2 Προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει το 7ο έτος φοίτησης. 



6. Σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή ή μελών της οικογένειάς του, 

Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. ή γίνεται δεκτή Γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής 

Επιτροπής των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον έχει εκδοθεί 

πριν την 1/9/2011 και βρίσκεται εν ισχύ, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές 

επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. Εξαίρεση αποτελούν οι Γνωματεύσεις των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, 

Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή 

της Ελληνικής Αστυνομίας.  

7. Σε περίπτωση απορφανισθέντα φοιτητή, Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο 

φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς., 

Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως 

οικογένεια του φοιτητή. 

8. Διαζευκτήριο γονέων και απόφαση δικαστηρίου για την άσκηση επιμέλειας του φοιτητή. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει τα οικονομικά 

στοιχεία (Εκκαθαριστικό & Ε1) και των δύο γονέων.  

Στην περίπτωση που ο διαζευγμένος γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια έχει παντρευτεί ξανά τότε 

η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.  

 


