
ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ 

Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ 

(1.000) ΔΤΡΩ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λόκνπ 3220/2004(Α.15), ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ λ. 3255/200^(Α. 138) θαη ηνπ λ. 3296/2004(Α.253) θαη δειώλσ ππεύζπλα θαη κε γλώζε ηόζν ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί ςεπδνύο δειώζεσο όζν θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3220/2004, γηα επηζηξνθή ζην ηξηπιάζην ζε πεξίπησζε αρξεώζηεηεο είζπξαμεο. 

Όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ επηδόκαηνο απηνύ, θαη επηζπλάπησ 

πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ θαη θσηνηππία κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη δελ έρσ ιάβεη επίδνκα ζηέγαζεο από ην 

Ιδξπκα ζην νπνίν θνηηώ. 

1. Όλνκα θαη Δπώλπκν δηθαηνύρνπ ..............................................................................................................  

2. Α.Φ.Μ. δηθαηνύρνπ  ..................................................................................................................................  

3. Όλνκα θαη Δπώλπκν ζπδύγνπ  ................................................................................................................  

4. Α.Φ.Μ. ηεο ζπδύγνπ.................................................................................................................................  

5. Γεισζέλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα πξνεγνύκελνπ νηθνλ ...................................... ΔΤΡΩ ..........................  

αξηζκόο παηδηώλ  ............................  

S. πλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα νηθηώλ ή δηακεξηζκάησλ πνπ δειώζεθαλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαηά πιήξε θπνηόηεηα ή επηθαξπία, ή δελ δειώζεθαλ ιόλσ κε ππνρξέσζεο 

ππνβνιήο δήισζεο  .......................................................................................................................................  

7. Ολνκαηεπώλπκν θνηηεηή .........................................................................................................................  

8. Έηνο γέλλεζεο θνηηεηή  ...........................................................................................................................  

9. Α.Φ.Μ. θνηηεηή  .......................................................................................................................................  

10. ρνιή θνίηεζεο .....................................................................................................................................  

11. Έηνο εηζαγσγήο .....................................................................................................................................  

12. Έηνο θνίηεζεο .......................................................................................................................................  

13. Βεβαίσζε θαιήο επίδνζεο ....................................................................................................................  

14. Σόπνο δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο ............................................................................................................  

15. Σόπνο δηακνλήο ηνπ θνηηεηή .................................................................................................................  

16. Μηζζσηήξην ζπκβόιαην .........................................................................................................................  

17. Α.Φ.Μ. εθκηζζσηή ..................................................................................................................................  

13. Τπάξρεη δηθαίσκα είζπξαμεο επηδόκαηνο άιινπ θνηηεηή .........................................................................  

Αλ λαη, πόζσλ αθόκε θνηηεηώλ...............................................................................................................  

19. Φνηηώ γηα απόθηεζε πξώηνπ πηπρίνπ ...................................................................................................  

20. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο  .......................................................................................................................  

21. ΓΟΤ δηθαηνύρνπ  ...................................................................................................................................  

22. ΙΒΑΝ δηθαηνύρνπ  ..................................................................................................................................  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. . . .  

Ο Τπεπζύλσο Γειώλ Ο Παξαιαβώλ



Προςοχή: ςε δφο αντίτυπα 

 

ΜΠΑΚΗΡΣΕΟΓΛΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ 

ΑΔΗ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΟΗΚ.ΔΣΟ: 2016 

ΔΗΓ. ΦΟΡΔΑ: 19/110 

ΚΑΔ: 2754 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Με ενηολή ηοσ Πρύηανη Με ενηολή ηοσ Πρύηανη 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο Γραμμαηέας ηοσ Σμήμαηος 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΛΛΗΑΡΗΓΟΤ-ΣΕΗΩΝΑ

Πληρωμής ζηεγαζηικού επιδόμαηος θοιηηηών (αρθ.10, ν. 3/20/2004) Ακαδημαϊκού έηοσς 2015-16 

 _________ Πληρωηέο ζηην Τ.Γ.Δ ...............................................  ....................  

ηοιτεία δικαιούτοσ 
 

Ονομαηεπώνσμο 

Γικαιούτοσ 

Παηρώνσμο ΑΦΜ Αρμ. ΓΟΤ Σατ. Γ/νζη ΗΒΑΝ 
Πληρωηέο 

ποζό 
      1000 εσρώ 

Θεωρήθηκε 
Θεζζαλονίκη ........ / ........ /2016 

 



Προςοχή: ςε δφο αντίτυπα 

 

ΑΕΙ: ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΙΚ.ΕΣΟ: 2016 

ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ: 19/110 

ΚΑΕ: 2754 

ΚΑΣΑΣΑΗ 
Πληρωμήσ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ φοιτητών (αρθ.10, ν. 3220/2004) 

Ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2015-16 

 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΛΛΗΑΡΗΓΟΤ-ΣΕΗΩΝΑ

Πληρωτζο ςτην Τ.Δ.Ε .. 
  

τοιχεία δικαιοφχου 
   

Ονοματεπώνυμο 

Δικαιοφχου 

Πατρώνυμο ΑΦΜ Αρμ. ΔΟΤ Σαχ. Δ/νςη ΙΒΑΝ Πληρωτζο 

ποςό 
     ί 1000 ευρώ 

Θεωρήθηκε 

Θεσσαλονίκη .... /.../2016 

Με ενηολή ηοσ Πρύηανη 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 
 



 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άξζξν SΝ.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν S

 ___________ ___ παξ. 4 Μ. 1599/1986) 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 

• Δεν ζχω ειςπράξει το ςτεγαςτικό επίδομα αυτό το ζτοσ (2015-16) ................. 

• Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζαο θαηαζέησ είλαη αιεζή ...............................................................................  

Ηκεξνκελία: 20 

Ο - Η Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) «Οπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε νήΛσζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηπσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. =άλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

| εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όνεινν βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λν βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

; (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώζνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απν ηνλ δεινύληζ ή ηελ δεινύζα 

 

ΠΡΟ0): 

 

0 - Η Όλνκα: 

 

Δηηώλππν: 

 

Όλνπα θαη Δπώλπκν Παηέξα: 

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο'21: 

g g * ~ i |  j 

Σόπνο Γέλλεζεο: 

 

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: 

 

Σξι: 

 

Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: 

Αξ. Σειενξνηνηύπνπ(Fax): 

 Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Email): 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. ] 599/1986)  ___________________  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο <3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 

Σο οικονομικό ζτοσ 2016 δεν ζχω υποβάλλει φορολογική δήλωςη επειδή δεν ήμουν υπόχρεοσ καθώσ επίςησ και ότι 
δεν ζχω υποβάλλει ποτζ Ε9  ............................................................................  

(4). 

Ηκεξνκελία: 20 

Ο - Η 

Γει(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεπόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλό κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. —εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθζπεπ<. λν βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κ^-ΥξηίΟεηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε νήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όσε ηεο θαη πηηνγξαθ^ηαη από ηνλ δεινύλην ή ‘Π'· δεινύζα. 

 

ΠΡΟ(1): 

 

0 - Η Όλνκα: 

 

Δπώλπκν: 

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: 

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο121: 

 

Σόπνο Γέλλεζεο: 

 

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: 

 

Σει: 

 

Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ(Fax): 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Email): 
 


