
ΑΙΤΗΣΗ  
ΣΙΤΙΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ / ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ  

  

 Αρ. Μητρώου Φοιτητικής Μέριµνας ___________ 

 (συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 

Ονοµατεπώνυµο   ______________________________ 

 

Όνοµα Πατέρα      ______________________________ 

 

Τµήµα       ____________________________________  

 

Έτος Σπουδών (κατά το 2015 - 2016):   
 

Αρ. Μητρώου Φοιτητή (Τµήµατος) _______________ 

 

Κινητό τηλέφωνο φοιτητή ______________________ 

 

Ε- mail φοιτητή  _______________________________ 

 

∆/νση Μόνιµης Κατοικίας ______________________ 

 

_____________________________________________    

 

Τηλέφωνο Μόνιµης Κατοικίας __________________ 

 

 Προς 

Το Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας του Παν/µίου Κρήτης              

Ενταύθα 

   Σας υποβάλλω τα παρακάτω συνηµµένα 

δικαιολογητικά για :  
 

� χορήγηση  ΣΙΤΙΣΗΣ           

� παροχή  ΣΤΕΓΑΣΗΣ / ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ 

για το ακαδηµαϊκό  έτος  2015 - 2016  

Ρέθυµνο,  ____ / ____  /2015 

Ο/Η Αιτ___ 

 

_ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ   ΚΑΙ / ΄Η   ΣΤΕΓΑΣΗ – ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 

 

1. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας και Ε1 

οικονοµικού έτους  2014 (ή 2015, εάν έχει εκδοθεί) 

των γονέων και των λοιπών µελών της οικογένειας, 

εφόσον υπάρχει.  

 

-Βεβαίωση προσόδων από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για τους Κύπριους φοιτητές, τόσο για 

τους γονείς όσο και για τους ιδίους και τα ανήλικα 

αδέρφια του. 

 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον 

πρόκειται για πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια 

 

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, εάν το γεγονός 

δεν αναγράφεται στο υπ’ αρ. 2 δικαιολογητικό  

 

4. ∆ιαζευκτήριο γονέων και απόφαση δικαστηρίου για 

την άσκηση της γονικής µέριµνας του φοιτητή, εάν 

η απόφαση δεν υπάρχει στο υπ’ αρ. 2 δικαιολογητικό 

 

5. Βεβαίωση Σπουδών Αδελφού Φοιτητή Α κύκλου 

σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου 

πτυχίου 

 

6. Βεβαίωση στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό 

στρατιώτη 

 

7. Πιστοποιητικό ή γνωµάτευση ή βεβαίωση 

αναπηρίας ιδίου-γονέα-αδελφού 

(Οι Κύπριοι, οι Οµογενείς και οι Αλλοδαποί φοιτητές 

προσκοµίζουν δικαιολογητικά ίδια µε αυτά των φοιτητών 

από την Ελλάδα. Όσοι Κύπριοι φοιτητές επιθυµούν και 

στέγαση/συστέγαση οφείλουν να προσκοµίσουν και 

βεβαίωση εργοδότη ή αγροτικού συνεταιρισµού και για τους 

δύο γονείς) 

_______________________________________________ 

 

Ειδική Κατηγορία:  �  (Συµπληρ. από την Υπηρεσία) 

∆ηλωθέν Εισόδηµα 

Γονέων________________________  €  

Ιδίου __________ €  ΚΑΙ Ανήλικ. Αδελφών __________€ 

 � Μισθωτές Υπηρ.   � Γεωργικές Επιχ.     � Αυτ φορ ποσά 

 � Ελευθ. Επαγγ.   � Εµπορ. Επιχ.   � Ακίνητα    � Τεκµαρτό  

Σύνολο Εισοδήµ. ___________________________   

Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας  �  

Βεβαίωση ανεργίας και καταγγελία σύµβασης  

ή βεβαίωση λήξης επιχείρησης  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Τόπος Μόνιµης Κατοικίας Γονέων _________________ 

 

 

____ 

Αριθµός Ανήλικων Αδελφών ____________________ ____ 

  

Αριθµός Αδελφών Φοιτητών/ Σπουδαστών __________ 

  Έδρα/ες Σχολής/ών   

_________________________ 

 

 

____ 

 

Αριθµός Αδελφών κληρωτών Στρατιωτών _________ 

 

____ 

 

 Γονείς  ∆ιαζευγµένοι (Επιµέλεια________________) 

 

____ 

 

Μονογονεϊκή οικογένεια_______________________ 

 

Αναπηρία ή ανίατη ασθένεια   

�   Γονέα          Ιδίου �            Αδερφού� 

 

____ 

 

Γονείς Αποθανόντες    ����    ΠΑΤΕΡΑΣ    ����    ΜΗΤΕΡΑ 
 

Κυκλώστε αν ανήκετε σε κάποια από τις επόµενες 

κατηγορίες: πολύτεκνοι – τρίτεκνοι - µε αδερφό  

στο 1
ο
 πτυχίο – ορφανοί - µονογονεϊκής οικογένειας - 

εισαχθέντες µε το 5% - µε γονείς, αδέρφια µε αναπηρία.      

 

____ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 

  

(υπεύθυνη δήλωση στο πίσω µέρος) 


