
  

 
 
  
         Καβάλα  19-05-2014 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ  

  στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2014 - 2015 

          

Ηµεροµηνίες κατάθεσης στο τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας 

(παράταση για τους παλιούς σπουδαστές) 

19/05/2014 - 30/06/2014 

Ώρες κατάθεσης  10.00 – 13.00 

Στις ηµεροµηνίες κατάθεσης δεν θα δοθεί παράταση για κανένα λόγο, γιατί πρέπει 
να καταρτιστούν οι πίνακες αξιολόγησης και να εγκριθούν από την επιτροπή του 

Ιδρύµατος για ανακοίνωση τους.  

Οι ηµεροµηνίες κατάθεσης στο τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας 

για τους νεοεισαγόµενους και µετεγγραφέντες 
θα είναι αυτές των νέων εγγραφών µόνο. 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο τον σπουδαστή ή µε απλή 

εξουσιοδότηση σε τρίτο άτοµο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής µε την επίδειξη 

της αστυνοµικής ταυτότητας .  
Η αποστολή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν γίνεται δεκτή. 

 

Στα Παραρτήµατα ∆ράµας και ∆ιδυµοτείχου δεν υπάρχει στέγαση. 

Επίσης τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων των  παραρτηµάτων µπορούν να 

κατατεθούν και στην Καβάλα µε την ίδια διαδικασία κατάθεσης. 

 

1.ΑΙΤΗΣΗ και  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του ν 1599/86. Χορηγούνται από τη 

Σπουδαστική Μέριµνα ή από τις Γραµµατείες των Παραρτηµάτων, αλλιώς τα εκτυπώνεται 

από την ηλεκτρονική µας σελίδα.  Συµπληρώνονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον 

σπουδαστή. 

Η υπογραφή η υπογραφή και των δύο  γίνεται παρουσία του υπαλλήλου και σε περίπτωση 

εξουσιοδότησης θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής όπως προβλέπεται.  

2.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ: 

α. Του ιδίου του σπουδαστή. β. Αδελφού  στην τριτοβάθµια εκπ/ση στην Ελλάδα (εάν 

υπάρχει) για απόκτηση πρώτου πτυχίου.  

Εκδίδονται  από τις αντίστοιχες Γραµµατείες των τµηµάτων και έχουν πρόσφατη έκδοση. 

(τουλάχιστον τρίµηνη). 

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ αντί βεβαίωσης σπουδών  από τη Γραµµατεία του τµήµατος 
του ενδιαφερόµενου.      (Για   νεοεισαγόµενους) 
4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  γονέα από  ΟΑΕ∆ για το 2013, πρωτότυπη και  όχι µικρότερη 

τριµήνου (εκδίδεται µε κλειδάριθµο που κατέχει ο άνεργος ή από τα γραφεία ΟΑΕ∆ όπου 

ανήκει ο γονέας εργασιακά). 

5.∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ , επιµέλειας παιδιών/διάστασης/διαζυγίου/εγκατάλειψης, 

γονέων  που προκύπτει από ανάλογη απόφαση. (θεωρηµένο φωτοαντίγραφο)ή δήλωση του 

ν. 1599/86 ότι έχω στην κατοχή µου το πρωτότυπο µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής. 

Το διαζευκτήριο δεν αποτελεί  δικαιολογητικό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δικαστική 

απόφαση πρέπει να προσκοµίζονται τα εκκαθαριστικά και των δυο γονέων. 

  



  

 

 

 

 

 

 6. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ενδεικτικό ή οριστικό) ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014  για το συνολικό 

εισόδηµα που αποκτήθηκε κατά το έτος 2013. (1/1-31/12/13).(Των γονέων ή προσωπικό) 

Εάν ο σπουδαστής υποβάλλει δική του  φορολογική δήλωση, τότε µαζί µε το οικογενειακό 

εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκοµίσει και το προσωπικό του      εκκαθαριστικό 

(ενδεικτικό ή οριστικό) σηµείωµα 2014. (Πρωτότυπο).Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να 

είναι εκτυπωµένος ο αριθµός της δήλωσης. Το ενδεικτικό εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 

ΤΑΧΙS και έχει την ίδια εµφάνιση µε το οριστικό που στέλνει η εφορία. Άλλος τύπος 

φόρµας δεν γίνεται δεκτός. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να προσκοµισθεί εκκαθαριστικό 

σηµείωµα 2014 (για εισοδήµατα που αφορούν έτος 2013) θα προσκοµίζεται εκκαθαριστικό 

2013 (για εισοδήµατα που αφορούν το έτος 2012) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

στην οποία θα αναγράφετε κατ’ εκτίµηση δική σας ή του λογιστή σας ότι δεν θα έχετε για 

το έτος 2013 εισοδηµατική αύξηση και ότι έχετε την υποχρέωση µε την έκδοση του 

εκκαθαριστικού του 2014 να µας το προσκοµίσετε. Η υπεύθυνη δήλωση θα έχει 

θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνοµία 

7. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  Ε1 ΓΟΝΕΩΝ, για όσους 

σπουδαστές δεν κάνουν  φορολογική  δήλωση, και να είναι εκτυπωµένος ο αριθµός 

καταχώρησης της δήλωσης. ∆εν αντικαθιστά το εκκαθαριστικό. Ζητείται για να 

αποδεικνύεται ότι ο σπουδαστής είναι προστατευόµενο µέλος και δεν υποχρεούται σε 

κατάθεση φορολογικής δήλωσης.  

8.  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ  όταν ο σπουδαστής είναι παντρεµένος .  

  9. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ σε περίπτωση απώλειας του γονέα – των 

γονέων του σπουδαστή, εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.  

10.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ γονέων ή σπουδαστή ή και τα δύο,(όχι αδελφών) 
άνω 67% από  υγειονοµική επιτροπή και να είναι σε ισχύ. (θεωρηµένο φωτοαντίγραφο)ή 

δήλωση του ν. 1599/86 ότι έχω στην κατοχή µου το πρωτότυπο. Απαραίτητη θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

11.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ για στρατευµένο αδελφό, 

(θητεία 2013) πλέον τριµήνου. (Πρωτότυπο) 

12.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. Όπου 

να προκύπτει ότι η οικογένεια διατηρεί την πολυτεκνία (στην περίπτωση των σπουδών), 

σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους και διατάξεις.  

13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Πρόσφατης έκδοσης, 

τουλάχιστον διµήνου πρωτότυπη ή σταλµένη από φαξ  Κ.Ε.Π. 

14.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. ∆ύο (2) πρόσφατες  τύπου ταυτότητας, γραµµένες µε 

ονοµατεπώνυµο στην πίσω όψη. 

 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

Στην περίπτωση που ο σπουδαστής έχει  προσωπικό πιστοποιητικό  οικογενειακής 

κατάστασης και προσωπικό εκκαθαριστικό (έγγαµος ή όχι),δεν µπορεί να καταθέσει τα 

δικαιολογητικά: 2.β,4,5,7,9,10,11,12. 

 

ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ  εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας 2014 από την Κυπριακή 

Οικονοµική Εφορία  που ανήκουν µε επίσηµη µετατροπή σε € ( Ευρώ). 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ βεβαίωση προξενείου (αντί του εκκαθαριστικού 2014)  

σε ερµηνεία και µετατροπή σε € (Ευρώ). 

  

Υπενθυµίζεται ότι έγκυρη ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικού είναι µόνο αυτή που 

πραγµατοποιείται από ΦΑΞ  Κ.Ε.Π.   

Από οποιοδήποτε  άλλο γίνεται αποστολή, απορρίπτεται . Στο ΦΑΞ που παραλαµβάνει η 

υπηρεσία  αποτυπώνονται τα στοιχεία του Κ.Ε.Π.  αποστολής. 

 

Η Σπουδαστική Μέριµνα διατηρεί το δικαίωµα να ζητά συµπληρωµατικά 

δικαιολογητικά  όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

 

 

 


