
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Προς τους σπουδαστές Παλαιών ετών που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στέγασης 
Για το Ακαδ. Έτος 2016-2017  

   Γίνεται γνωστό στους σπουδαστές Παλαιών ετών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διαμένοντες 

και μη διαμένοντες  ότι, μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για στέγαση από τις 15 Μαΐου 2016 έως και τις 15 Ιουνίου 2016 (για όσους φοιτούν στην 
Πάτρα, στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας  και για όσους φοιτούν, Μεσολόγγι και Αντίρριο 
στο γραφείο του τμήματος στο Μεσολόγγι ).  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση στέγασης 

 Βεβαίωση της γραμματείας της σχολής ότι φοιτά με αναφορά στο χρόνο εγγραφής και 
στο διανυόμενο χρόνο σπουδών. 

 Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως από Δήμο ή 
Κοινότητα. 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική αρχή. 
(περιπτώσεις ΠΟΛΤΣΕΚΝΩΝ & πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την ομοσπονδία 

πολυτέκνων). 

 Εκκαθαριστικό φορολογικού. Έτους 2015 (εισοδήματα του 2015), στην περίπτωση 
που δεν έχει ληφθεί το εκκαθαριστικό υποβάλλεται αντίγραφο Ε1 μέχρι λήψεως του 
εκκαθαριστικού. 

 Αν ο ενδιαφερόμενος ή οι γονείς του δεν υποχρεούνται από το νόμο να υποβάλλουν 
φορολογική δήλωση τότε αυτό πρέπει να προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση. 

 Θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση ανεργίας όταν είναι άνεργοι οι γονείς. 

 Δήλωση του Ν. 1599 ότι δεν διαθέτουν οι γονείς ή ο ενδιαφερόμενος ιδιόκτητη 
κατοικίας στην πόλη που εδρεύει το τμήμα σπουδών του ενδιαφερόμενου. 

 Φωτογραφία. 

 Αναλυτική βαθμολογία από το τμήμα που σπουδάζουν. 

 Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν επιπλέων.  
1.Αδεια παραμονής στην Ελλάδα 
2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.    
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα έχουν εκδοθεί πρόσφατα. 
Ειδικά για τους διαμένοντες σπουδαστές στις εστίες της Πάτρας, Απαιτούνται μόνον: 
1.Αίτηση στέγασης σε έντυπο που δίδεται από το Τμήμα. 
2.Βεβαίωση σπουδών.  
3. Αναλυτική ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ  
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος ή του Διαβατηρίου και της άδειας παραμονής. 

 Δεν θα αξιολογούνται αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά 

 Έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ. 

    Στην περίπτωση ατομικής φορολογικής δήλωσης του φοιτητή θα πρέπει να υποβάλλεται και το  Ε1 του Πατέρα για να 

διαπιστωθεί ότι δεν προστατεύεται από αυτόν. 
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