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1.  ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 

2.  ΜΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

3. ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΣΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

4.  YΠEYΘYNH ΓHΛΩH TOY N.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη από ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή ηα 

αθόινπζα: 

 Γελ ππνβάιιω αηνκηθή θνξνινγηθή δήιωζε. 

 Σν εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα, πνπ ππνβάιιω, είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξωηόηππνπ. 

 ε πεξίπηωζε δηαγξαθήο κνπ, πεξάηωζεο ηωλ ζπνπδώλ κνπ, δηαθνπήο ηεο θνίηεζήο κνπ, ή 

ζπκκεηνρήο κνπ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ (ERASMUS θιπ) ζα ππνβάιω αίηεζε δηαθνπήο ηεο 

ζίηηζεο ζηε Γ/λζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο.  

 Γελ είκαη ζηξαηεπκέλνο (κόλν γηα ηνπο άξξελεο). 

 Όια ηα ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε-Γήιωζε θαη ζηελ Τπεύζπλε Γήιωζε, είλαη αιεζή. 

 Γελ θαηέρω άιιν πηπρίν Αλώηεξεο ή Αλώηαηεο ρνιήο. 

 Σα αλήιηθα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ δελ έρνπλ αηνκηθό εηζόδεκα θαη δελ ππνρξενύληαη 

θνξνινγηθήο δήιωζεο. 

 

5. ΠΡΟΦΑΣΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ, εθόζνλ ην εηήζην 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ππεξβαίλεη ηηο 45.000 επξώ. 

 

6.  ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΣΟΤ EKKAΘAPITIKOΤ HΜEIΩMAΣΟ ΦΟΡΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014 (εηζνδήκαηα 2014) ηωλ γνλέωλ ή ηνπ γνλέα ηνπ θνηηεηή, πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηά ηνπ.  

• Σε πεξίπηωζε πνπ ν θνηηεηήο ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο, ηόηε καδί κε ην 

εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηωλ γνλέωλ ηνπ, ζα ππνβάιιεη θαη ην αηνκηθό εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα θαη ηπρόλ 

εηζνδήκαηα ηωλ αλήιηθωλ ΑΔΕΛΦΩΝ από θάζε πεγή.  

• Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήιωζε, 

ζα πξνζθνκίδνπλ κόλν ην αηνκηθό εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα, θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα έηνπο 

2014) θαη θωηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

• Οη έγγακνη θνηηεηέο ζα πξνζθνκίδνπλ ην νηθνγελεηαθό εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα (αηνκηθό θαη 

ζπδύγνπ), θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα έηνπο 2014). 

• ε πεξίπηωζε πνπ κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ έρεη εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθό ζεµείωµα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2014, ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο δήιωζεο (Δ1) θνξνινγηθνύ 

έηνπο 2014 . 

►ΚΤΠΡΙΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ζα ππνβάιινπλ: 

α) Βεβαίωζε ηνπ Σκήκαηνο Δζωηεξηθώλ Πξνζόδωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο ρώξαο ηνπο, ζηελ 

νπνία ζα θαίλεηαη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα πνπ απνθηήζεθε ην έηνο 2014. 

β) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

►ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΕ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ζα ππνβάιινπλ: 

α) Βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ρώξαο ηνπο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε 

ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα πνπ απνθηήζεθε ην έηνο 

2014. 

β) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  

►ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΠΟΣΡΟΦΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ζα ππνβάιινπλ Βεβαίωζε ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο, αθαδ. 

έηνπο 2015-2016, από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

►ΦΟΙΣΗΣΕ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ζα ππνβάιινπλ Βεβαίωζε από ηε Γηεύζπλζε 

Γηεζλώλ ρέζεωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. 

 

 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 

 
Γ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α   Π Ο Τ   Α Π Α Ι Σ Ο Τ Ν Σ Α Ι   Γ Ι Α  Σ Η Ν  Δ Κ Γ Ο  Η                

Δ Ι Γ Ι Κ Η    Σ Α Τ ΣΟ Σ Η Σ Α   Γ Ω Ρ Δ Α Ν    Ι Σ Ι  Η  
 
  



 

7.  ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΑΝΔΡΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΑΔΓ, όηαλ ν ίδηνο ν θνηηεηήο, αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο, ή έλαο από ηνπο γνλείο ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάηω ηωλ 25 εηώλ, ή ν/ε ζύδπγόο ηνπ/ηεο εάλ είλαη 

έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο. ηελ πεξίπηωζε απηή δελ απαηηείηαη αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ 

ζεκεηώκαηνο. 

 

8.  ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

 

 

  

  ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (κόλν γηα όζνπο εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο)  

 Βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Ιδξύκαηνο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν/ε αδειθόο/ή ηνπ δηθαηνύρνπ 

θνηηεηή είλαη ελεξγόο πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο, γηα ην αθαδ. έηνο 2015-2016 (αδειθόο θνηηεηήο ). 

 Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ηέθλα άγακεο κεηέξαο, νξθαλνί).  

 Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε ηζρύ (βιέπε αξζξ.5 παξ.θ)(ιόγνη πγείαο). 

 Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδόηεζεο (ηέθλα ζύκαηνο ηξνκνθξαηίαο) 

 Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 

απνξθαληζζέληεο θνηηεηέο από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο, εθόζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

 Οη θνηηεηέο /ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ζα ππνβάιινπλ : 
ηελ πεξίπηωζε πνπ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη θαη ν  γνλέαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ γνληθή κέξηκλα 

παξακέλεη άγακνο, ζα πξνζθνκίδεηαη δηθαζηηθή απόθαζε δηαδπγίνπ.  

Η επηκέιεηα ηωλ παηδηώλ ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε δηθαζηηθή απόθαζε (δελ γίλεηαη δεθηό ηδηωηηθό 

ζπκθωλεηηθό πνπ δελ έρεη επηθπξωζεί  κε δηθαζηηθή απόθαζε), ην ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε 

δηαζηάζεωο ηωλ γνλέωλ. Από απηά ζαθώο πξέπεη λα πξνθύπηεη ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα.  

Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη πξόζθαηε Τπεύζπλε Γήιωζε (Ν.1599/1986) ηνπ γνλέα όηη, παξακέλεη άγακνο 

θαη ζπλερίδεη λα δηακέλεη καδί ηνπ/ηεο ν θνηηεηήο/ηξηα θαη έρεη ηα απνθιεηζηηθά έμνδα ηνπ.  

ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα αλωηέξω, ζα ππνβάιινληαη ππνρξεωηηθώο εθθαζαξηζηηθά 

ζεκεηώκαηα εηζνδήκαηνο θαη ηωλ δύν γνλέωλ. 

Δάλ ππάξρεη δεύηεξνο γάκνο ηα ζηνηρεία ιακβάλνληαη από ηελ θνηλή θνξνινγηθή δήιωζε ή 

εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηεο εθνξίαο όπωο ππνβιήζεθε από ηνπο λπλ ζπδύγνπο, πξνζηαηεπόκελν κέινο 

ελόο ηωλ νπνίωλ είλαη ν θνηηεηήο. 

 

 

  

 

 

Οη Αηηήζεηο, κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη από 07 Ινπιίνπ 2015 έσο θαη ηελ 16ε 

Οθησβξίνπ 2015, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 10πκ – 1κκ, ωο εμήο: 

 

 Οη θνηηεηέο ηωλ Σκεκάηωλ πνπ εδξεύνπλ ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο  ζηε Γηεύζπλζε Φνηηεηηθήο 

Μέξηκλαο (θηίξην Πξπηαλείαο, ηζόγεην), θαζώο & ηαρπδξνκηθά (Παλ/κην Παηξώλ – Γ/λζε 

Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο Σ.Κ 26500 ΠΑΣΡΑ). 

 Οη θνηηεηέο ηωλ Σκεκάηωλ πνπ εδξεύνπλ ζηελ πόιε ηνπ Αγξηλίνπ ζην γξαθείν Φνηηεηηθήο 

Μέξηκλαο (Γ. εθέξε, Β’ θηίξην-θα Μαξία ηεξγίνπ ηει. 2641074169). 

 Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο Δηδηθώλ Καηεγνξηώλ (Αζιεηέο, Αιινδαπνί, θνηηεηέο ηέθλα 

Οκνγελώλ, ηέθλα Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ θ.ιπ.), νη θνηηεηέο από κεηαθνξά ζέζεο, νη 

θνηηεηέο κε πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ (ERASMUS θ.ιπ.) θαζώο θαη νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο (Π.Μ.., ππνςήθηνη δηδάθηνξεο), ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε, κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά, εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζην Σκήκα.  

  

► Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηε ιήμε ηωλ παξαπάλω πξνζεζκηώλ δελ ζα είλαη πιένλ δπλαηή ε θαηάζεζε 

αηηήζεωλ. 

► ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 


