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ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
       Κατά το χρονικό διάστηµα εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών υποβάλλονται οι 

αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για σίτιση και στέγαση. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 

κατατίθενται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας στο κτήριο ∆ιοίκησης (κτήριο Β΄) της 

Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου, καθηµερινά από τις 9:00 µέχρι τη 1:30 το µεσηµέρι.  

       

      Α) Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση  

 

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση είναι κοινή για σίτιση και στέγαση. Μπορείτε να 

τις αναζητήσετε στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας ή στις Γραµµατείες των 

ακαδηµαϊκών Τµηµάτων. 

 

Β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε µη επικυρωµένα φωτοαντίγραφα) είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος και του Ε1 οικονοµικού έτους 

2014 (εισοδήµατα του 2013) των γονέων και του φοιτητή (εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει φορολογική δήλωση).  

Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκοµίσουν φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης 

προσόδων του 2013 του Υπουργείου Οικονοµικών της Κύπρου, τόσο για τους δύο 

γονείς όσο και για τους ιδίους και για τα ανήλικα αδέλφια τους, καθώς και βεβαίωση 

(υποχρεωτικά) εργοδότη ή αγροτικού συνεταιρισµού (για τους αγρότες) και για τους 

δύο γονείς.  

  

2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, εφόσον πρόκειται για 

πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια. 

 

Γ) Επιπλέον δικαιολογητικά (σε µη επικυρωµένα φωτοαντίγραφα), εφόσον υπάρχουν: 

 

3. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου γονέα, εάν η ηµεροµηνία ληξιαρχικής 

πράξης δεν έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 

4. Φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση δικαστηρίου για την άσκηση της 

γονικής µέριµνας του φοιτητή, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 

5. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αδελφού φοιτητή ή σπουδαστή Α΄ κύκλου σπουδών, 

εφόσον δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου, ή βεβαίωση αδελφού στρατιώτη.  

 

6. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης επιδοτούµενης ανεργίας ή βεβαίωσης ανεργίας, 

συνοδευόµενης από καταγγελία σύµβασης εργασίας ή λήξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.  

 

7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναπηρίας ή γνωµάτευσης ή βεβαίωσης από 

δηµόσιο νοσοκοµείο ή υγειονοµική επιτροπή  του φοιτητή, του γονέα, ή των 

αδελφών του.  

 

Σας ενηµερώνουµε ότι χρειάζεται και µία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας 

µόνο για όσους αιτηθούν και στέγασης.  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

 ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 


