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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

Αιτούμαι τη χορήγηση επιδόματος σίτισης, που ανέρχεται στο ποσό των ……………… (……) ευρώ για 

το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.145 του ν.4504/2017 (Α΄184) 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 Ν.4532/2018 (Α΄63), και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση 

τόσο  των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως  όσο και των διατάξεων της παρ. 6 του 

άρθρ.10 του ν.3220/2004, για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης, ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω: 

1α)πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης) και καλής επίδοσης (δεν υποβάλλεται από 

πρωτοετείς σπουδαστές) 

1β)πιστοποιητικό εγγραφής (μόνο για πρωτοετείς σπουδαστές) 

2) αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού 

3) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού) 

τρέχοντος οικονομικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή υπεύθυνη δήλωση περί 

απαλλαγής υποχρέωσης υποβολής  φορολογικής δήλωσης 

4. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986  περί της (μη) είσπραξης του επιδόματος σίτισης για το ίδιο 

έτος άλλη φορά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

1. Όνομα και Επώνυμο ………………………………………………………………………………………  

2. Α.Φ.Μ …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Έτος γέννησης ..…………………………………………………………………………………………..…… 

4. Όνομα και Επώνυμο  συζύγου………………………………………………………………………………………. 

5. Α.Φ.Μ. συζύγου …………………………………………………………………………………………………………… 

6. Δηλωθέν οικογενειακό/ατομικό εισόδημα προηγούμενου οικον. έτους (…….…………...…) 

ευρώ…………αρ. τέκνων…….  

7.  Α.Ε.Ν. …………………………………………………………..…………………………………………………………....... 

8. Έτος εισαγωγής……………………………………………………………………………………………..………………. 

9. Έτος φοίτησης..….………………………………………………………………………………………..……………….. 

10. Βεβαίωση καλής επίδοσης(ΝΑΙ/ΟΧΙ)…………………………………………………………………………….. 

11. Τόπος διαμονής της οικογένειας…………………………………………………………………………………… 

12.  Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν  έχω λάβει επίδομα σίτισης από την Α.Ε.Ν. στην οποία φοιτώ κατά 

το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. 

13. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει επίδομα σίτισης από την ΑΕΝ ……………………. κατά το  εξάμηνο 

………. έτος…………. ύψους……….. 

……………………………20…... 

Ο Δηλών/ούσα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ……………………..                                                    
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Κ.Ν.Ε. 
ΚΑΕ: 2119 
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  
πληρωμής  επιδόματος σίτισης σπουδαστών (αρθ.145 ν.4504/2017, αρθ.14 ν.4532/18) 

                                              εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 
                                                                      εξάμηνο…………………….. 

 
 Στοιχεία δικαιούχων 

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Δ/νση 
κατοικίας 

Σπουδαστή 

ΑΦΜ  
 

ΙΒΑΝ Πληρωτέο 
ποσό 

  
 
 
 
 
 

     

 
                                                                                                                        Θεωρήθηκε  
 
                                                                                                                 (Τόπος, Ημερομηνία) 
               Ο Διαχειριστής Π.Π. Κ.Ν.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ……………………….. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
(για τη χορήγηση επιδόματος σίτισης σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4504/2017 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4532/2018) 
 

1.Πιστοποιείται ότι ο/ η…………………………………………….είναι σπουδαστής/σπουδάστρια μεικτής 

φοίτησης της Σχολής Μηχανικών/Πλοιάρχων, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 

…………………..…, όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το εκπαιδευτικό έτος …………... 

2.Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό 

Σπουδών της Σχολής: 

-Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη: …….. 

-Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια 

(δεύτερο, τρίτο, κλπ.):                                                                                                               …….. 

-Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου 

έτους σπουδών: …….. 

- Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια  

κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος ή τα αντίστοιχα δυο(02) εξάμηνα                 …….. 

-Διάρκεια των εξαμήνων επί πλοίων εκπαίδευσης                                                              …….. 

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους σπουδαστές (τις σπουδάστριες) 

που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών, για τους οποίους απαιτείται 

πιστοποιητικό εγγραφής. 

3.O/Η προαναφερόμενος/η σπουδαστής/σπουδάστρια, δεν έχει λάβει επίδομα  σίτισης από τη 

Σχολή μας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. 

 

Πόλη………………………….., 

Ημερομηνία…………………….. 

 

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

      (Τίθεται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

 


