ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν (scan) το κάθε ένα σε ένα ξεχωριστό pdf αρχείο και να
επισυναφτούν στην ηλεκτρονική αίτηση η οποία γίνεται αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης:
https://studies.aegean.gr/sitisistegasi2016
Γενικά

Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους για δωρεάν σίτιση ή και στέγαση:

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
2. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 (έντυπο Ε1).
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του φορολογικού έτους 2015 για το
ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή ή φοιτήτριας.
a. Φοιτητές και φοιτήτριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:
i. το οικογενειακό εκκαθαριστικό και
ii. το ατομικό εκκαθαριστικό σε περίπτωση που υποβάλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση
b. Φοιτητές και φοιτήτριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν το ατομικό εκκαθαριστικό μόνο

Για τις ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

4. Βεβαίωση σπουδών αδελφού/ης (ενεργού/ης) φοιτητή/τριας, του πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον ο/η
αδελφός/η δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
5. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας γονέα από τον Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
a. Αν η αίτηση αφορά στέγαση η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
6. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα
του/της φοιτητή/τριας.
7. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του/της)
8. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του/της φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των
a. απορφανισθέντων φοιτητών/τριών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί
το 25ο έτος της ηλικίας τους ή
b. φοιτητών/τριών 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
9. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 σε
περίπτωση φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί
το 25οέτος της ηλικίας τους
10. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το
οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης,
a. σε περίπτωση φοιτητών/τριών πασχόντων/ουσών από σοβαρές ασθένειες (άρθρο 35 του Ν. 3794/2009
(Α’ 156)) ή
b. σε περίπτωση φοιτητών ή φοιτητριών με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία άνω του 67%

