
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αρ. Πρωτ. Εισερχόμενου                         /         -        -  2013 

Α Ι Τ Η Σ Η  -  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  Γ Ι Α  
Π Α Ρ Ο Χ Η  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ  κ α ι  

Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Σ  Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  
2 0 1 3 - 1 4  

ΠΡΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ______________________ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ  
  

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________ 
ΟΝΟΜΑ: _________________________ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _________________________ 
ΤΜΗΜΑ: _________________________ 
 _____________________________________ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  
 _____________________________________ 
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ________________________ 
 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:
 _____________________________________ 

 Προπτυχιακός     
 Εισαγωγικές εξετάσεις  
 Λοιπές Περιπτώσεις Εισαγωγής 

 Μεταπτυχιακός    Υπ. Διδάκτωρ 
 Αλλοδαπός   Ομογενής   Κύπριος 

 

Παρακαλώ να εξεταστεί το αίτημά μου  
 προκειμένου να σιτιστώ δωρεάν στην λέσχη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το τρέχον 
ακαδ. έτος και δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω 
πως διακόπτεται η σίτιση λόγω στράτευσης ή 
διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο 
διαρκούν αυτές. 

 για την χρήση φοιτητικής εστίας 
 

  
Ο/Η Αιτ_____ και Δηλ____ 

 
___________________ 

Υπογραφή 
 
_____________, ____/____/2013 
 

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α  (υποβάλλονται συνημμένα και με την παρακάτω σειρά και αρίθμηση) 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
  3. Έγγραφο για μόνιμη κατοικία. 
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
  5. Εκκαθαριστικό. 

   
 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον 

συντρέχει λόγος 

 
6. Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή 

  7. Βεβαίωση αδελφού στρατιώτη 
  8. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας 

  9. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας  

  10. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα  

  11. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του 
φοιτητή 

  12. Πιστοποιητικό Υγειονομικής 
Επιτροπής  
13. Φωτοαντίγραφο διαζυγίου 

  14. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 
(συμπληρώστε) 

   
   
   
   

 



Επεξηγήσεις για τα δικαιολογητικά: 
 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται και για σίτιση και στέγαση, υποβάλλονται μόνο μια φορά 
 

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο) 

2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Για 
την περίπτωση της Στέγασης μόνο αρκεί απλή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο ή την κοινότητα 

3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να 
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου επίσης θα βεβαιώνεται ότι δεν κατέχει άλλο πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε περίπτωση προπτυχιακού φοιτητή, μεταπτυχιακού φοιτητή ή Υπ. 
Διδάκτορα αντίστοιχα, καθώς  και ο τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του 
Επιπλέον για τη Στέγαση: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας των γονιών του ή του  ίδιου, κατοικίας στην πόλη σπουδών 

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό 
εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) 
έως (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρίθμ. φ5/68535/β3/18-6-12 ΚΥΑ.(φεκ 1965/18-6-2012, τ.Β΄). 

6. Βεβαίωση σπουδών αδελφού (ενεργού) φοιτητή, εφόσον ο αδελφός δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 
Για την περίπτωση της Στέγασης: Απλή βεβαίωση αδελφού φοιτητή 

7. Βεβαίωση αδελφού στρατιώτη (Αφορά μόνο τη Στέγαση) 

8. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από το Υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο /η σύζυγός 
του, εάν εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 1 της  υπ’ αρίθμ. φ5/68535/β3/18-6-12 ΚΥΑ. 

9. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική 
ιδιότητα του φοιτητή 

10. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (εφόσον ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του) 

11. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των απορφανισθέντων φοιτητών 
από τον ένα ή και από τους δύο γονείς εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή 
φοιτητών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν 
τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτητών που φέρουν την 
ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους (Αφορά 
μόνο τη Σίτιση) 

12. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα  πιστοποίησης 
αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, 
Α) σε περίπτωση φοιτητών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες (άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) ή  
Β) σε περίπτωση φοιτητών που οι γονείς τους ή τα τέκνα  ή τα αδέλφια ή ο σύζυγος  εμπίπτουν στις 
κατηγορίες της υποπαραγρ. (στ)  της παραγρ. 9 του άρθρου 1 της  υπ’ αρίθμ. φ5/68535/β3/18-6-12 ΚΥΑ.  
Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο 
αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο 
Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή 
Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που 
πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα 

13. Φωτοαντίγραφο διαζυγίου εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων 
εάν αυτοί είναι σε διάσταση. Θα πρέπει να φαίνεται η επιμέλεια των παιδιών. 

14.  Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό βάσει του άρθρου 66 του Κανονισμού Στέγασης (Αφορά μόνο τη 
Στέγαση) 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ	ΔΗΛΩΣΗ	

(άρθρο	8	Ν.1599/1986)	

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ………………… 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) ∆εν ανήκω σε καμιά από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Προπτυχιακός φοιτητής που κατέχει ήδη πτυχίο 

β) Μεταπτυχιακός φοιτητής που κατέχει ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

γ) Υποψήφιος διδάκτωρ που κατέχει ήδη διδακτορικό τίτλο 

2) Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας μου είναι:  

3) Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και τα εμπεριεχόμενα φωτοαντίγραφα 
αποτελούν πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

4) ∆εν έχω ούτε εγώ ούτε η οικογένεια μου την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας στην πόλη των σπουδών 
μου. 

 
Ημερομηνία:      ……….2013 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 


