
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 

 1 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης- στέγασης 2018. 

 Η Βεβαίωση σπουδών του φοιτητή, πρέπει να είναι πρωτότυπη και να 

αφορά διάστημα από 1-3-2018 και μετά. 

 Το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ημεδαπών φοιτητών, να 

είναι πρόσφατο μέχρι 2 μηνών. 

Το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών φοιτητών, να 

είναι μέχρι 12 μηνών. 

 Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας να είναι στο όνομα του φοιτητή και να 

είναι πρόσφατη μέχρι 2 μηνών. Εναλλακτικά λογαριασμό οργανισμού 

κοινής ωφέλειας ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.) στο όνομα του γονέα, να είναι έως 6 

μηνών. Δεν δεχόμαστε λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων. Εάν δεν 

υπάρχει ούτε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ούτε λογαριασμός στο 

όνομα του γονέα, τότε ζητάμε το Ε1 του πατέρα (του 2018). 

 Η βεβαίωση σπουδών από αδέλφια, να είναι από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., 

Εκκλησιαστικές σχολές, Εμποροπλοιάρχων. Όχι από ΙΕΚ, όχι από ξένες 

χώρες. Δεχόμαστε και αντίγραφο, αρκεί να αφορά διάστημα από 1-3-

2018 και μετά. 

 Αν ο φοιτητής είναι γεννημένος από το 1994 και μετά (κάτω από 25 

χρονών): ακόμη κι αν κάνει δική του φορολογική δήλωση, ζητάμε και το 

εκκαθαριστικό του πατέρα και το Ε1 του πατέρα, μαζί με το δικό του 

εκκαθαριστικό και το Ε1. 

Αν ο φοιτητής είναι γεννημένος από το 1993 και πίσω (πάνω από 25 

χρονών): Ζητάμε μόνο το δικό του εκκαθαριστικό και το Ε1. Δεν ζητάμε 

του πατέρα. 

Στο Ε1 του πατέρα πρέπει να φαίνεται, στον πίνακα 8, ότι ο φοιτητής 

είναι προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν φαίνεται, τότε ζητάμε το 

εκκαθαριστικό και το Ε1 του φοιτητή. 

 Εάν οι γονείς είναι χωρισμένοι, με διαζύγιο ή σε διάσταση, τότε 

ζητάμε το Ε1 του γονέα που έχει την επιμέλεια του φοιτητή, και 

ελέγχουμε να είναι γραμμένος ο φοιτητής στον πίνακα 8. Εάν υπάρχει 

διαζευκτήριο, να προσκομίζεται μαζί με το Ε1 του γονέα. 

 Δεχόμαστε μόνο βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, έκδοσης από 15-4-

2018 και μετά. Όχι κάρτα ανεργίας, ούτε αποδεικτικό ανανέωσης. 
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 Η Τριτεκνία δεν πριμοδοτείται. Εκτός εάν ο φοιτητής είναι ορφανός και 

είναι 3 αδέλφια. Τότε θεωρείται τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. 

 Όταν ο φοιτητής είναι τέκνο άγαμης μητέρας, τότε ζητάμε Ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του φοιτητή. 

 Τα πιστοποιητικά αναπηρίας τα δεχόμαστε όλα (όχι μόνο για κινητικά 

προβλήματα) αρκεί να είναι σε ισχύ και πάνω από 67%. 

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 24-04-2018 έως Παρασκευή 6-07-2018. 

Ώρες: 09:00- 14:00. 

 

Δεν δεχόμαστε δικαιολογητικά στο fax του γραφείου. 

Δεν αναπαράγουμε φωτοαντίγραφα στο γραφείο λόγω έλλειψης πόρων. 

 

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Τηλέφωνο:  2510 462361 

Fax:  2510 462364 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stegasi@teiemt.gr 
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