
            ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 

Γ. Για έγγαμους φοιτητές 

 

Αποστέλλονται από όλους τους αιτούντες προπτυχιακούς ενεργούς φοιτητές 

(μαζί με την ηλεκτρονική τους αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη): 

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία 

έκδοσης όχι άνω των 6 μηνών) από Δήμο ή ΚΕΠ. 

2.Φωτοντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας. 

3.Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών 

κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας 

του/της φοιτητή/τριας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ). 

4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το 

φορολογικό έτος 2019 της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ατομικό και συζύγου αλλά και 

των ανήλικων τέκνων, εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση (εκτυπωμένες 

όλες οι πράξεις από το TAXIS). 

Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του 

2019 από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου (υποχρεωτικά) και για 

τον/την σύζυγο, αλλά και για τα ανήλικα τέκνα τους εφόσον έχουν εισόδημα.  

Γενικότερα οι Κύπριοι, ομογενείς και οι αλλοδαποί φοιτητές οφείλουν να 

προσκομίσουν δικαιολογητικά αντίστοιχα με αυτά που προσκομίζουν οι 

φοιτητές που η οικογένεια τους έχει μόνιμη κατοικία εντός Ελλάδος.  

Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά..  

5. Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019 

(Έντυπο Ε1) συζύγων , εκτυπωμένο από το TAXIS.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης 

από τον ίδιο τον φοιτητή/την ίδια την φοιτήτρια ή τον/την σύζυγο, θα πρέπει 

να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 η οποία φέρει τη 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του/της δηλούντος/δηλούσης από 

οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.  

Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν 

υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, απαιτείται η 

υποβολή Πιστοποιητικού Μόνιμου Κάτοικου Εξωτερικού από την αρμόδια 



Προξενική Αρχή συνδυασμό με Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρεται ότι ο 

φοιτητής δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. 

 

Επιπρόσθετα απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

6. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο 

ίδιος, ή ο/η σύζυγός του, και εισπράττει/ουν επίδομα ανεργίας κατά το 

διάστημα των αιτήσεων. 

7. Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. ή Γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας 

Υγειονομικής Επιτροπής των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου του 

φοιτητή ή μελών της οικογένειάς του. 

8 Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη  Συνομοσπονδία 

Πολυτέκνων Ελλάδος, σε ισχύ, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα 

του/της φοιτητή/τριας.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό εισόδημα των 

συζύγων και των ανήλικων τέκνων (αν υπάρχει) που αναγράφεται στην 

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ως «εισόδημα επιβολής 

εισφοράς»). 


