
 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ 

 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2012 -2013 
 

Ηµεροµηνίες κατάθεσης ΜΟΝΟ για τους 

νεοεισαχθέντες σπουδαστές 

11/09 - 28/09/2012 

10.00 -  13.00  καθηµερινά  
 

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

Σπουδαστική Μέριµνα ή τα εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική µας σελίδα. 

Στην δήλωση  του Ν.1599/86  δηλώνονται από τον σπουδαστή τα ακόλουθα: 

α) Τόπος µόνιµης κατοικίας του ιδίου.  β)Τόπος µόνιµης κατοικίας των γονέων.  γ) 

∆εν έχουµε στην κατοχή µας ούτε εγώ ούτε οι γονείς µου  κατοικία στο νοµό Καβάλας. 

δ). Φοιτώ στο ΤΕΙ Καβάλας για την απόκτηση 1ου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπ/σης . ε) 

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και  στα συνηµµένα έγγραφα της 

αίτησης είναι    αληθή. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  γονέα από  ΟΑΕ∆ για 2011. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Α∆ΕΡΦΟΥ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ στην τριτοβάθµια εκπ/ση εάν 

υπάρχει, για απόκτηση πρώτου πτυχίου. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  από τη Γραµµατεία του τµήµατος του. 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 µη υποβολής δήλωσης από εφορία 2012. Για τον ίδιο/α 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   διάστασης/διαζυγίου/εγκατάλειψης, γονέων. 

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2012  για το συνολικό 

εισόδηµα που αποκτήθηκε κατά το έτος 2011. (1/1-31/12/11). 

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

οικογενειακό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκοµίσει και το προσωπικό του      

εκκαθαριστικό σηµείωµα 2012. 

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε1  του 2012. (εφόσον δεν υπάρχει 

ενδεικτικό ή οριστικό εκκαθαριστικό). 

ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ  εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας 2012 από την 

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

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ  όταν ο σπουδαστής είναι παντρεµένος . 

 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ σε περίπτωση απώλειας του γονέα – των 

γονέων του σπουδαστή. 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ βεβαίωση προξενείου (αντί του εκκαθαριστικού 

2012)  σε ερµηνεία και µετατροπή σε € (Ευρώ). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ άνω 67% από τριτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ για στρατευµένο αδελφό.(θητεία 2011) 

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. (Πρόσφατη έκδοση) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (οµογενείς). 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. ∆ύο (2) πρόσφατες. 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 



 

 


