
  

Καβάλα 02-09-2014 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  
ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ 

στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015 

Ημερομηνίες κατάθεσης στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 

16/09/2014 - 26/09/2014 
Ώρες κατάθεσης 12.00 – 14.00 

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, 
ώστε να ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατό.  

Οι ημερομηνίες κατάθεσης στο τμήμα Σπουδαστικής 

Μέριμνας για τους σπουδαστές παλαιών εξαμήνων, 

μετεγγραφέντες και όσους διέκοψαν τις σπουδές 

τους και επιθυμούν να επανεγγραφούν, 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 ταυτότητα . Η αποστολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν γίνεται δεκτή. 
 

Στα Παραρτήματα Δράμας και Διδυμοτείχου δεν υπάρχει στέγαση. 
Επίσης τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων των παραρτημάτων μπορούν να κατατεθούν και 

στην Καβάλα. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤAΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΑΠΟ 

15/09/2014 ΕΩΣ 26/09/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 10:00 – 12:00 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ. (ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ: 1.) ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 2.) Δ/ΝΣΗ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 3.) ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΕΙ ΑΜΘ, ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ, 65404, ΚΑΒΑΛΑ 

ΤΗΛ. 2510462361 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1.ΑΙΤΗΣΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 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. (σε περίπτωση εξουσιοδότησης 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όπως προβλέπεται.) 

2.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
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 πρέπει 

να έχουν πρόσφατη έκδοση. (τουλάχιστον τρίμηνη). 

3.Βεβαίωση επανεγγραφής για όσους επανεγγράφονται από διακοπή σπουδών. 

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ γονέα από ΟΑΕΔ για το 2013, πρωτότυπη και όχι μικρότερη τριμήνου 

(εκδίδεται με κλειδάριθμο που κατέχει ο άνεργος ή από τα γραφεία ΟΑΕΔ όπου ανήκει ο γονέας 

εργασιακά). 

5.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ , επιμέλειας παιδιών/διάστασης/διαζυγίου/εγκατάλειψης, γονέων που 

προκύπτει από ανάλογη απόφαση. ΠΡΟΣΟΧΗ! 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. 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. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ του Ε1 των ΓΟΝΕΩΝ, για όσους σπουδαστές δεν κάνουν φορολογική 

δήλωση, και να είναι εκτυπωμένος ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης. Δεν 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 οικογενειακής κατάστασης.  

10.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ γονέων ή σπουδαστή ή και τα δύο, (όχι αδελφών) άνω 67% από 

υγειονομική επιτροπή και να είναι σε ισχύ. 

11.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ για στρατευμένο αδελφό, (θητεία 2013) πλέον τριμήνου.  

12.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. 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.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Μια (1) πρόσφατη τύπου ταυτότητας, με γραμμένο το ονοματεπώνυμο του 

εικονιζόμενου στην πίσω όψη. 

 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
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 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2014 από την Κυπριακή Οικονομική 

Εφορία που ανήκουν. 



  

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 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. 

 

 


