Τα δικαιολογητικά για τη δωρεάν σίτιση είναι τα ακόλουθα:
1. Ηλεκτρονική αίτηση για τη δωρεάν σίτιση.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή - όχι
επικυρωμένο. (Για τους ομογενείς ή αλλοδαπούς απαιτείται αντίγραφο
διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του απο Δημόσια Αρχή).
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας οικονομικού έτους 2014, της
οικογένειας του φοιτητή (απλό αντίγραφο – όχι επικυρωμένο) και στο οποίο
θα φαίνεται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το έτος
2013.
- Όταν υποβάλλουν και οι ίδιοι οι φοιτητές φορολογική δήλωση και δεν έχουν
συμπληρώσει το 25ο έτος, τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα
πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα
οικονομικού έτους 2014.
- Εάν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους θα προσκομίσουν
μόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.
- Όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, θα
προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, σφραγισμένη από την
οικεία εφορία, στην οποία θα φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας του
φοιτητή για το έτος 2013.
4. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας απο το υποκατάστημα του ΟΑΕΔ στα μητρώα
του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο γονέας του φοιτητή.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο (από το Δήμο ή την
Κοινότητα).
6. Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
(ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΚΙΝΗΤΟ,ΝΕΡΟ), απο το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης
κατοικίας του φοιτητή.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία του
Τμήματος στην οποία θα δηλώνονται από τον ίδιο το φοιτητή τα ακόλουθα:
α) Ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
β) Δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου.
γ) Ότι δεν υποβάλλει προσωπικά φορολογική δήλωση (ή υποβάλλει εάν αυτό
ισχύει).
δ) Ότι σε περίπτωση διαγραφής του από το Τμήμα ή περάτωσης των σπουδών
του θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής στο Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας.
ε) Ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι ακριβή και αληθή.
8. Πρωτότυπη Βεβαίωση από τη συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδας, όταν
πρόκειται για φοιτητή που προέρχεται από οικογένεια πολυτέκνων.

9. Βεβαίωση σπουδών (πρωτότυπη) αδελφού ή αδελφών εγγεγραμμένων σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής από τη
γραμματεία της σχολής τους, ή βεβαίωση στρατευμένων αδελφών σε
περίπτωση που υπάρχουν.

