
ΑΙΤΗΣΗ  
ΣΙΤΙΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

  
 Αρ. Μητρώου Φοιτητικής Μέριµνας ___________ 
 (συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Προς 

Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας του Παν/µίου Κρήτης  

Ενταύθα 

   Σας υποβάλλω τα παρακάτω συνηµµένα δικαιολογητικά 
για :  
□ χορήγηση  ΣΙΤΙΣΗΣ           

□ παροχή ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

για το ακαδηµαϊκό  έτος  2011 - 2012 
 

                      Ηράκλειο, ____ / ____  /____   

 
Ο/Η Αιτ_______ 

 
_________________ 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Επώνυµο  ____________________________________ 

Όνοµα _______________________________________ 

Όνοµα Πατέρα ________________________________ 
 
Τµήµα________________________   
Έτος Σπουδών (κατά το 2011-2012)__________        
Αρ. Μητρώου Φοιτητή (Τµήµατος) ______________ 
 
Δ/νση Κατοικίας (στο Ηράκλειο) _________________ 
____________________________________________ 
Τηλέφωνο κινητό _____________________________ 
 
Δ/νση Μόνιµης Κατοικίας ______________________ 
_____________________________________________    
Τηλέφωνο Μόνιµης Κατοικίας __________________ 
 
Τρόπος Εισαγωγής 
□ Εισαγωγικές Εξετάσεις 
□ Κατατακτήριες (από ΑΕΙ) 
□ Κατατακτήριες (από ΤΕΙ) 

 
□ Προπτυχιακός               □ Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
□ Αλλοδαπός                    □ Κύπριος 
□ Οµογενής 
□ Έγγαµος   (Αριθµός Παιδιών  ________ )  
 
 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μόρια 
Δηλωθέν Εισόδηµα 

Ιδίου    ________________________  €   

Γονέων________________________  €  

     Μισθ./Συνταξ.      Γεωργικές Επιχ.    

     Ελευθ. Επαγγ.     Εµπορ. Επιχ.         Ακίνητα 

Σύνολο _______________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
____ 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  
Τόπος Μόνιµης Κατοικίας Γονέων __________________ ____ 
Αριθµός Ανήλικων Αδελφών _______________________ ____ 
Αριθµός Ανάπηρων Αδελφών _____________________ ____ 
Αριθµός Αδελφών Φοιτητών/ Σπουδαστών __________ 
    Έδρα/ες Σχολής/ών _____________________________ 

 
____ 

Αριθµός Αδελφών Στρατιωτών ____________________ ____ 

 Γονείς Διαζευγµένοι (Επιµέλεια________________)  
____ 

Αναπηρία 67% ή ανίατη ασθένεια 
        Ιδίου              Γονέα 

 
____ 

Γονείς Αποθανόντες 
        Πατέρας        Μητέρα 
 
□ Αριστούχος Φοιτητής (2009-2010) 
(εφόσον ο φοιτητής ήταν αριστούχος , 8,51 και άνω , κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009 – 2010 ανεξαρτήτου εισοδήµατος) 

 
 

 
 
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το 

Δήµο ή από ΚΕΠ (για όσους κάνουν πρώτη φορά 
αίτηση για σίτιση και για στέγαση). 

 
2. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας 2010  

   □ Ιδίου       □ Γονέων  (από ΔΟΥ η ΚΕΠ) 
-Βεβαίωση προσόδων από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για τους Κύπριους φοιτητές 

 
3. Βεβαίωση Σπουδών Αδελφού Φοιτητή  

4. Βεβαίωση αρµόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας για 
αδελφό στρατιώτη 

 
5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γονέα  

6. Πιστοποιητικό Αναπηρίας  

       Γονέα    Ιδίου    Αδελφού 

7. Διαζευκτήριο Γονέων -επιµέλεια  τέκνων 

8. Βεβαίωση παραµονής σε containers Σεισµοπαθών, 
Πληµµυροπαθών, Πυροπαθών  

 
9. Βεβαίωση Υποτροφίας ή Πρεσβείας (Αλλοδαποί) 

10. Βεβαίωση Προξενείου (Οµογενείς)  

11. Υπεύθυνη Δήλωση (δίδεται από την Υπηρεσία) 

 
(Οι Κύπριοι, οι Οµογενείς και οι Αλλοδαποί φοιτητές 
προσκοµίζουν δικαιολογητικά ίδια µε αυτά των φοιτητών 
από την Ελλάδα.) 
 

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ 
Φοιτητής-α που καταθέτει µόνο το προσωπικό του 
εκκαθαριστικό από 27 ετών και άνω & όχι της 
οικογένειας του, τότε  αν δικαιούται σίτιση θα έχει!!! 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 

  

(υπεύθυνη δήλωση στο πίσω µέρος) 



 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):    

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:  Κινητό τηέφωνο:  

Τόπος Κατοικίας 
(Γονέων): 

 Οδός:  Αριθ:  -  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) οι γονείς µου δεν κατοικούν µόνιµα, ούτε διαθέτουν εκείνοι ή εγώ ιδιόκτητη κατοικία  στην περιοχή του 
Ηρακλείου. □ 
β) δεν κατέχω άλλο πτυχίο Ανώτατης Σχολής. □ 
γ) δεν έχω καταδικασθεί για αδίκηµα ποινικού νόµου, καθώς επίσης δηλώνω ότι τα στοιχεία που υποβάλλω 
συνηµµένα στην αίτησή µου είναι αληθή. □ 
δ) Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί µε την παρούσα αίτηση είναι αληθή και τα εµπεριεχόµενα φωτοαντίγραφα 
αποτελούν πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. □ 
 

 (4) 
 

Ηµεροµηνία:      ……/  ……/ …… 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται 

µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


