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ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ      ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2020-2021 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΓΩΡΔΑΝ ΙΣΙΗ/ΣΔΓΑΗ 

ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ  
 

Καινύληαη νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από κεηεγγξαθέο, λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 

αίηεζε έθδνζεο εηδηθήο ηαπηόηεηαο δσξεάλ ζίηηζεο / ζηέγαζεο θαη λα ηελ ππνβάινπλ 
ειεθηξνληθά καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ αθόινπζν ειεθηξνληθό 
ζύλδεζκν (link) 
 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login 
 

Πεξίνδνο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα δσξεάλ ζίηηζε / ζηέγαζε 
 

από 01-02-2021 μέσπι και 28-02-2021 
 

Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Γ Ι Α Γ Ι Κ Α  Ι Α  
 
Ο θνηηεηήο πνπ δηθαηνύηαη θαη επηζπκεί λα ζηηίδεηαη / ζηεγάδεηαη δσξεάλ πξέπεη λα 
ζπκπιεξώζεη ηελ αίηεζε έθδνζεο εηδηθήο ηαπηόηεηαο δσξεάλ ζίηηζεο / ζηέγαζεο θαη λα 
ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ αθόινπζν 

ειεθηξνληθό ζύλδεζκν (link) 
 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login  
 
ην πεδίν «Όλνκα ρξήζηε» ζπκπιεξώλεηε ηνλ αξηζκό ηνπ θνηηεηηθνύ ζαο κεηξώνπ κε 

ην γξάκκα ηνπ Σκήκαηόο ζαο κπξνζηά (π.ρ. d2200xxx). 
 
ην πεδίν «Κσδηθόο» εηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεζηε ζηελ  
e-Γξακκαηεία.  
 
Δπηζπλάπηεηε ηα δηθαηνινγεηηθά, αθνινπζώληαο ηελ αίηεζε, ζε αξρεία κε θαηάιεμε pdf 
θαη πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξα από 2 MB. 
 
Δίναι απαπαίτητη η οπιστική ςποβολή τηρ αίτησήρ σαρ (Τπνβνιή – Submit, 
Κατάσταση Αίτησηρ: ε αξιολόγηση) ώζηε λα πξνσζεζεί ζηε Φνηηεηηθή Λέζρε γηα 

αμηνιόγεζε. 
 
 
Γικαιολογητικά  
1. Αληίγξαθν Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο 

Γ.Ο.Τ. γηα ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (γνλέσλ & εμαξηώκελσλ κειώλ) ή 
αηνκηθό εηζόδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή (εθ’ όζνλ είλαη άλσ ησλ 25 εηώλ) 

γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο (θνξνινγηθό έηνο 2019). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεη παξαιεθζεί ε Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login
https://lesxi.aueb.gr/el/user/login


 
 

2 
 
 

αληηθαζίζηαηαη κε ηε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
(θνξνινγηθό έηνο 2019).  

2. Πηζηνπνηεηηθό πνπδώλ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
3. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
4. Έγγξαθν δεκόζηαο αξρήο ή ππεξεζηώλ ή ινγαξηαζκώλ νξγαληζκώλ θνηλήο 

σθέιεηαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν ηόπνο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ. 
 
ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ (ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ) 
1. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιδξύκαηνο από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε θνηηεηηθή ηδηόηεηα 

ηνπ/ηεο αδειθνύ/ήο, εάλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 
45.000,00 επξώ γηα επηπιένλ κνξηνδόηεζε θαη ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 θαηεγνξία ή ζηελ θαηεγνξία (γ) ηεο παξαγξάθνπ 9 

ηνπ απηνύ άξζξνπ ΚΤΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012). 
2. Βεβαίσζε επηδόηεζεο αλεξγίαο, από ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνύ 

Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) ζηα κεηξώα ηνπ νπνίνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή ν/ε ζύδπγνο ηνπ.  

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο 
δήισζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ 
απνδεηθλύεη ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ θνηηεηή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ λ.1910/1944 (Ά 229), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3454/2006 (‘Α 75).  
5. Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 1897/90 (Α΄120), ζεσξεκέλν γηα ηελ γλεζηόηεηα ηνπ από Γεκόζηα Αξρή.  
6. Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο θαη αθνξά Φνηηεηέο κε γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδύγνπο πνπ είλαη ηπθινί 
ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ από 
κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ εηδηθώλ αλαγθώλ 
επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%.θαη νη 
πάζρνληεο από ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 35 ηνπ λ.3794/2009 (Α 156).  

7. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή, εθόζνλ αλήθεη ή ζηε θαηεγνξία Φνηηεηέο 
απνξθαληζζέληεο  από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο, θαη δελ έρεη ππεξβεί ην 
25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ζηελ θαηεγνξία  Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ηέθλνπ άγακεο κεηέξαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα κε αλαγλσξηζζέλ ηέθλν, ην νπνίν ή ηα 
νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζηελ θαηεγνξία Φνηηεηέο 
πνπ θέξνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηέθλνπ ζύκαηνο ηξνκνθξαηίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α 120) θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 
25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

8. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, εθόζνλ αλήθεη ζηε 
θαηεγνξία Φνηηεηέο απνξθαληζζέληεο  από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο, 
εθόζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο  

9. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ζα ππνβάιινπλ 
Πξάμεηο Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. κε 
ηα εηζνδήκαηα ησλ γνλέσλ. 

10. Οη θνηηεηέο αιινδαπνί – ππόηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ππνηξνθίαο γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό 
έηνο 2020-2021.  

 
 

ΑΠΟ ΣΗ 
 ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ Ο.Π.Α 


