
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Αρ. Πρωτ.:...................  

Ημ/νία ........................ 

 

 

Φοιτητική Εστία ΟΠΑ  

 

Φοιτητική Εστία ΕΜΠ 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

Επώνυμο:…………………………………………………………. 

Όνομα:…………………………………………………………….. 

Όνομα πατρός:……………………………………………….……. 

Tμήμα:……………………………………………………………... 

Αρ. Μητρώου:……………........…………………………………. 

Δ/νση Μονίμου Κατοικίας Γονέων: 

 ............................................................................... ......................... 

……………………………………………………………………. 

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου:………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………… 

 

Παρακαλώ να εξετάσετε τα δικαιολογητικά που σας υποβάλλω για   

δωρεάν διαμονή σε φοιτητική εστία κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  

2018-2019. 

 

 

Πειραιάς,…………………………… 

 
Ο/Η Αιτ…. 

 

…………………………………. 

(ονοματεπώνυμο) 

 

…………………………………. 

(υπογραφή) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

  1. Πιστοποιητικό Σπουδών της Σχολής τρέχοντος ακαδημαϊκού 

         έτους. 

  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

  3. Φωτογραφίες (2) 

  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Δήμο ή 

Κοινότητα τελευταίου εξαμήνου. 

  5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας 

Φορολογικού  Έτους 2017  (γονέων και ατομικό) .  

  6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών 

οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος 

μόνιμης κατοικίας του. 

  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου, 

για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας 

του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των 

συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, 

ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών κλπ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

   1.Πιστοποιητικό Σπουδών της Σχολής τρέχοντος ακαδημαϊ-

κού  έτους. 

 2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου ή άλλου 

επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την 

ταυτότητα του υποψηφίου και ευκρινές φωτοαντίγραφο 

της άδειας παραμονής. 

   3.Φωτογραφίες (2) 

   4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.   

  5.Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της οικείας χώρας  με τα 

καθαρά  εισοδήματα σε ευρώ του έτους 2017 (γονέων και 

ατομικά). 

  6. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της οικείας χώρας   από 

την οποία να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.  

 7.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του 

ενδιαφερομένου, για την ακρίβεια του περιεχομένου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο 

τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής 

αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών 

δικαιολογητικών κλπ. 

 

         Διευκρίνιση: για τα 4, 5 και 6  απαιτείται ευκρινές 

φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, 

αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραιτήτως πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό 

ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η 

μεταφραστική υπηρεσία. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η 

φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής. 

  9.  Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας. 

 10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης  

υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

 11. Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων.  

 12. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης. 

 13. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής. 

 14. Ληξιαρχική πράξη γέννησης φοιτητή. 

 15. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.  

 16. Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου ή σχετικό έγγραφο 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. 

 17. Βεβαίωση υποτροφίας (φοιτητές αλλοδαποί – υπότροφοι του 

Υπουργείου Παιδείας). 

 


