ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) ΦOITHTΕΣ
► ΔIKAIOΛOΓHTIKA
1. AITHΣH (Εκτύπωση εδώ)
2. YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH TOY N.1599/86 (Εκτύπωση εδώ) στην οποία θα δηλώνονται από τον ίδιο τον φοιτητή τα ακόλουθα:
▪ Δεν υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση.
▪ Σε περίπτωση διαγραφής μου, περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου, ή συμμετοχής μου σε
προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) θα υποβάλω αίτηση διακοπής του στεγαστικού επιδόματος στη Διεύθυνση
Φοιτητικής Μέριμνας.
▪ Όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, είναι αληθή.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην
Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2015.
ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2016-2017, από το Υπουργείο
Παιδείας, Εξωτερικών, Οικονομικών κλπ.
4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τις 30.000 €
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2015-16
αριθμό μαθημάτων, ο οποίος θα είναι ίσος τουλάχιστον με το μισό του συνολικού αριθμού των μαθημάτων, όπως αυτά
ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν Πιστοποιητικό Σπουδών, στο οποίο να αναφέρεται η εγγραφή στο Τμήμα.
6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ή απλή φωτοτυπία του θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μισθωτηρίου Συμβολαίου για χειρόγραφα
συμβόλαια που έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2014.
8. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ) ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1/9/2016 μέχρι 31/10/2016, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
▪ Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και
Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
▪ Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις
Γραμματείες των Τμημάτων τους.
AΠO TH Δ/NΣH ΦOITHTIKHΣ MEPIMNAΣ

