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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015 - 2016 

1. Αίηεζε πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο γηα ζηέγαζε θνηηεηέο-ηξηεο (έρεη ηε 

κνξθή ππεύζπλεο δήισζεο θαη δίλεηαη από ην ηκήκα). 

2. Βεβαίσζε θνίηεζεο κε αλαθνξά α)ζην ρξόλν εγγξαθήο β)ζηνλ ήδε δηαλπόκελν ρξόλν 

ζπνπδώλ . 

3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

4. Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 (ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα). 

5. Βεβαίσζε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αδειθόο-αδειθή ζπνπδαζηήο-ηξηα ζε  

Α.Δ.Ι-Τ.Δ.Ι. 

6. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηνο (ηνπ Φνηηεηή) 

7. Mία (1) θσηνγξαθία ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ λα πηζηνπνηεί αλαπεξία άλσ 67%), αλ 

ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο ηνπ ζπνπδαζηή ή κέινπο ηεο νηθνγελείαο ηνπ 

9. Βεβαίσζε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ αλ είλαη άλεξγνη νη γνλείο ην ηειεπηαίν εμάκελν από ηελ 

θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη δηάξθεηα αλεξγίαο όρη κηθξόηεξε ησλ 3 κελώλ. 

10. Βεβαίσζε από ηελ ζηξαηνινγία αλ ππάξρεη ζηξαηεπκέλνο αδειθόο 

11. Γηαδεπθηήξην γηα ρσξηζκέλνπο γνλείο. 

12. Βεβαίσζε πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο από ηνλ ΑΣΠΔ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ιέζρε ή ζηελ εζηία δελ επηζηξέθνληαη. 

• Τα ρξνληθά πεξηζώξηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζα ηεξνύληαη απζηεξά. 

• Διιηπή δηθαηνινγεηηθά δελ γίλνληαη δεθηά. 

 

 

 

 

 

http://www.teicrete.gr/merimna/content/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%972014.doc


Γηαδηθαζία Δπηινγήο 

Α.Καηά πξνηεξαηόηεηα ζηεγάδνληαηνη ππνςήθηνη νηθόηξνθνη πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο κε ζεηξά πξόηαζεο σο 

εμήο: 

1. Υπνςήθηνη πνπ πξνέξρνληαη από άπνξεο νηθνγέλεηεο 

κε κεδεληθό εηζόδεκα. 

2. Υπνςήθηνη νξθαλνί, από ηνπο δύν γνλείο. 

3. Υπνςήθηνη θνηηεηέο- ηξηεο πνπ νη ίδηνη είλαη άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο 

4. Υπνςήθηνη παηδηά κηζζσηώλ – πνιύηεθλσλ νηθνγελεηώλ, 

ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα πξνέξρεηαη από 

αγξνηηθά επαγγέικαηα ή από κηζζσηέο ππεξεζίεο. 

Β. Έπνληαη νη ππνςήθηνη, κε βάζε ην εηήζην δεισζέλ 

εηζόδεκα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

ππνςεθίνπ, πξνηαζζόκελνπ ηνπ ρακειόηεξνπ θαηά 

θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. 

1. Τν δεισζέλ εηζόδεκα από κηζζσηέο Υπεξεζίεο 

(Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ Τνκέα θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπληαμηνύρσλ) ιακβάλεηαη ππόςε κεησκέλν θαηά 75%. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ζπνπδάδνπλ ζε 

αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιέο ή ππεξεηνύλ ηελ 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία θαη άιια αδέιθηα ην δεισζέλ 

εηζόδεκα ιακβάλεηαη ππ’ όςελ κεησκέλν θαηά 15% γηα 

θάζε παηδί. 

3. Σε πεξίπησζε πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο ην δεισζέλ 

εηζόδεκα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ κεησκέλν θαηά 50% όηαλ 

απηό πξνέξρεηαη από ειεύζεξα επαγγέικαηα. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ ζηε νηθνγέλεηα ππάξρεη κέινο κε 

εηδηθέο αλάγθεο ην δεισζέλ εηζόδεκα ιακβάλεηαη 

κεησκέλν θαηά 10%. Δάλ ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο 

είλαη έλαο από ηνπο γνλείο κείσζε θαηά 20%. 

5. Δάλ ν ππνςήθηνο – νηθόηξνθνο είλαη νξθαλόο από ηνλ 

έλα γνληό ην δεισζέλ εηζόδεκα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ 

κεησκέλν θαηά 30%. 

6. Δάλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ην δεισζέλ εηζόδεκα 

ιακβάλεηαη κεησκέλν θαηά 20%. 

Δάλ ζηνλ ίδην ππνςήθην ζπληξέρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ 

ελόο από ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο κείσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο, αζξνίδνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 



Οη ζρεηηθέο κεηώζεηο πάλησο δελ κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ 

ην 75% ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Α. Δάλ ην δεισζέλ εηζόδεκα πξνέξρεηαη ακηγώο από 

κηζζσηέο ππεξεζίεο ηόηε δίλεηαη ε αλώηεξε δπλαηή 

έθπησζε ηνπ 75%, ρσξίο δπλαηόηεηα παξνρήο 

επηπιένλ κείσζεο. 

Β. Δάλ ην δεισζέλ εηζόδεκα πξνέξρεηαη από άιιεο πεγέο 

(εθηόο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ) ζα αζξνίδνληαη νη 

εθπηώζεηο εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ 

πξνϋπνζέζεηο έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 75% (αλώηαηε 

δπλαηή κείσζε εηζνδήκαηνο). 

Γ. Δάλ ην δεισζέλ εηζόδεκα πξνέξρεηαη από ηνλ έλα 

γνλέα από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη από ηνλ άιιν γνλέα 

από νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ηόηε νη αλσηέξσ 

κεηώζεηο ζα γίλνληαη αληίζηνηρα ζην εηζόδεκα ηνπ 

θάζε γνληνύ. 

Γ. Δάλ ν γνληόο έρεη εηζνδήκαηα θαη από κηζζσηέο 

ππεξεζίεο θαη από ηξίηεο πεγέο ηόηε ζα γίλεηαη 

έθπησζε κόλν ζην εηζόδεκα ησλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 

(75%) πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή έθπησζε θαη ηα 

ππόινηπα εηζνδήκαηα ζα αζξνίδνληαη θαλνληθά, γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο.__ 

 

Από ηε Σπνπδαζηηθή Δζηία 

 


