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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδελφού φοιτητή και 3ου τέκνου (Παρασκευή - 
Ευαγγελάι) εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  όπως  
εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10001 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

10001 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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10001 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

10001 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10001 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται 
και τα τέσσερα τέκνα 

10001 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

10001 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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10007 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

10007 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10007 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10007 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας (έχει στείλει αλλά δε φαίνεται το 
2017-2018) 

10007 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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10007 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

10008 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10008 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10008 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10029 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

10029 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

   Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας του υποψηφίου ότι είναι 
αμετάκλητη η δικαστική απόφαση διαζυγίου. 
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10029 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10029 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

10029 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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10029 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10030 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10030 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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10030 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10032 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10032 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

ο αδελφος του υποψηφίου δεν είναι εξαρτώμενο μέλος και 
δεν εμφανίζεται στο Ε1 των γονέων. Συνεπώς ο υποψήφιος 
μοριοδοτήθηκε για ιδιότητα που δεν αποδεικνύεται.  

10034 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10035 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10035 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης - ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ 
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10035 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

10035 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του αδελφού του υποψηφίου ο 
οποίος σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της 
Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους ως 
εξαρτώμενου μέλους. 

10035 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι η 
δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου κατέστη αμετάκλητη 
ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του καθ΄ 
ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

10035 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10040 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ) 

10040 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ) 
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10047 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10047 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10047 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10047 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10055 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10055 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10055 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

10056 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση - ΟΧΙ ΤΟΥ 2017 

10056 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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10056 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1008 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1008 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

10082 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10082 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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10082 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10082 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10093 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας (έχει στείλει με ημνια πριν την 
υποβολή της αίτησης) 

10093 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

10093 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10093 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10093 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων (έχει 
στείλει με ημνια πριν την υποβολή της αίτησης) 

10094 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10094 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                21 / 1825 
 

10095 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10095 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

10095 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10095 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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10095 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

1010 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

1010 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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10100 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10124 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10124 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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10139 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

10139 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

   Ο αδερφός του υποψηφίου σπουδάζει στον τόπο που 
υπάρχει κατοικία(Αθήνα) 
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10139 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1015 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1015 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1015 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 



                                                                                26 / 1825 
 

1015 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

1015 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10150 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10150 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%, μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1 
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10150 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10156 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10156 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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10156 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10156 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

10162 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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10162 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10162 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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10164 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

10164 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  του υποψηφίου 

10164 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10164 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10178 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10178 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10178 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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10178 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

10184 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1019 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1019 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

1019 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10197 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10197 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

 

10197 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Ε9 υποψήφιας 

10197 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10197 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10197 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10206 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10217 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10217 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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10217 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

10217 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 



                                                                                37 / 1825 
 

10217 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10217 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

10217 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10217 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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10219 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10219 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10219 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10219 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10225 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10227 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 
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10227 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

1024 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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10246 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10246 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

10246 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10246 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

10246 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

10248 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης  
ακινήτων ν της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10252 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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10259 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10259 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

10259 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
.  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

10259 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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10259 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

10259 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

ήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

10259 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1026 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1026 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1026 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10261 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

10261 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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10261 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10261 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10261 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

10261 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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10261 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10261 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

10261 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10263 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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10263 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10263 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

10265 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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10265 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10265 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

10265 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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10269 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

10269 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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10269 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου 

10270 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

10270 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10270 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10270 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

10270 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10270 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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10272 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

10272 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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10290 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

10290 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

10290 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                55 / 1825 
 

10290 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

10290 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

10293 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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10293 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10293 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

10293 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10309 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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10309 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10309 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10309 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10309 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10310 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

10310 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10310 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (να αναφέρεται στο 2017-2018) 

10310 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10310 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

10316 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

10316 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

10316 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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10316 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου ( με σωστό 
επίθετο) για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης 
εγγραφής στο ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος 
σπουδών και τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του 
προγράμματος σπουδών, καθώς και την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το 
«Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» 
του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

10316 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
3) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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10318 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10318 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 
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10318 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10318 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10323 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

   Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 

10323 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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10335 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10346 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10346 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

10346 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

10357 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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10357 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10357 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

10357 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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10367 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

10367 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

10373 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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10373 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10373 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10373 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10373 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10377 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
? Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

10377 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

10377 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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10380 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10380 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10380 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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10386 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10386 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10402 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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10402 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

10402 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10402 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10402 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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10402 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10402 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

10402 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

10402 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

10402 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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10415 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10415 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

10415 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10415 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  
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10415 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του παλλινοστούντα στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 

10415 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1042 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1042 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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10425 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10425 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους 

10429 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10431 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10431 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10431 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10431 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 1 από τα 10 
μαθήματα για το ακαδημαικό έτος 2016-2017.  
Ποσοστό 10%. 

10433 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10442 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10445 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Δε συντρέχει το κριτήριο 4 της αίτησης (στοιχεία κατοικίας), 
δηλ. δεν σπουδάζει εκτός του τόπου όπου διαθέτει ο 
πατέρας του υποψηφίου (από το Ε9) ακίνητη ιδιοκτησία 
(ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) 
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10445 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
 
Δε συντρέχει το κριτήριο 4 της αίτησης (στοιχεία κατοικίας), 
δηλ. δεν σπουδάζει εκτός του τόπου κύριας κατοικίας του 
(ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) 

10445 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10445 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10448 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10448 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

10450 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
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10450 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

10450 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10454 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

10454 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10458 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

10458 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού πατέρα, 
μητέρας από την αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική 
Προξενική Αρχή), στην περιφέρεια της οποίας ο 
ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη 
εγκατάστασή του (έχουν στείλει ΥΔ) 

10458 
Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο 
ελληνικό δημόσιο έγγραφο. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του πρόσφυγα (έχει στείλει 
ταυτότητα εκτοπισμένης οικογένειας από Κύπρο) 

10462 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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10462 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

10462 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

εβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

10471 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 

10471 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 
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10471 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

10471 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10471 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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10474 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ 60% ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17: 

10474 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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10495 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

10495 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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10495 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10495 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10495 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

10502 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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10504 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10504 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10504 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10505 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10505 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10505 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

10505 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 
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10505 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10505 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

10505 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1052 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για επιτυχή 
εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 
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10526 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

10533 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10536 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση χωρίς να είναι θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής 

10536 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

10536 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10536 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζύγιο) 
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10547 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

10547 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10547 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10547 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

10547 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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10547 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

10547 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

10547 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα.  
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10547 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10547 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

10551 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10552 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

10552 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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10557 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

    Δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή 
σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 
1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα). 

10570 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10573 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

10579 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος 
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10582 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10582 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10582 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10587 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10596 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

10596 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1 

10596 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 



                                                                                97 / 1825 
 

10600 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10605 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10605 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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10605 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10605 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

10606 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10606 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10606 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10608 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει 
ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου κατέστη 
αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη Γραμματεία 
του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου. 

10608 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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10608 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

10608 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

10608 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

10609 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10609 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10609 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1062 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1062 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1062 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1062 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1062 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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10631 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10631 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στο 
ΑΦΜ  του γονέα (μητέρας)  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10631 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 3ης αδερφής (Φωτεινής), εξαρτώμενου μέλους, του 
υποψηφίου, όπως  εμφανίζεται στο Ε1 που υποβλήθηκε, το 
οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 . Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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10634 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 3ης αδερφής (Φωτεινής), εξαρτώμενου μέλους, του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζεται στο Ε1 που υποβλήθηκε, το 
οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018  Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

10634 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στο 
ΑΦΜ  του γονέα (μητέρας)  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10634 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10636 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10636 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10636 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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10641 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

10641 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10641 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται δικαστική απόφαση) 
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10641 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10644 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

10644 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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10644 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

10659 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10659 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία η μητέρα του υποψήφιου 
θα δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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10659 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10659 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων (έχει 
στείλει με ημ/νια 29/6/18) 

10659 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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10659 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει χωρίς ημ/νια) 

10669 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. ? 

10669 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

1067 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1067 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

10674 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
& 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 



                                                                                112 / 1825 
 

10674 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

10674 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

10679 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1069 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Δεν έγινε σωστός υπόλογισμός του κατα κεφαλήν 
εισοδήματος. (Λάθος δήλωση ΑΦΜ) 
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1069 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
& 
Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα 
του Βουδούρη Λεωνίδα η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018 ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων του Βουδούρη Λεωνίδα με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

1069 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

1)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου, 
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βουδούρη Λεωνίδα 
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1069 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

10700 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1071 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

1071 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1071 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1071 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

10713 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10713 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

10713 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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10713 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10713 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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10728 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10728 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα) ή Διαζευκτήριο από Μητρόπολη 
το οποίο επικαλείται δικαστική απόφαση 

10728 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10728 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10729 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10729 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
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10729 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10740 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου 

10740 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα.  

10740 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ. 



                                                                                121 / 1825 
 

10740 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

10740 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, 
 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, 
 
3)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 
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10749 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα. 

10751 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
(δεν έχει υπογραφή) 

10751 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

10751 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

10751 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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10751 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10751 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10751 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

10761 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   
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10761 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλο 

10761 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

10761 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10761 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

10761 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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10765 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

10765 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10765 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
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10765 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10765 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10766 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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10766 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

10766 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

10766 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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10769 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10769 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10769 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10774 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10774 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας ΚΑΙ όχι γιαγιάς  

10774 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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108 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

108 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

108 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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108 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10801 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

10801 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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10801 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

10812 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10812 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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10814 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

10814 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10814 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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10814 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1082 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

1082 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1082 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10822 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

10822 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10822 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

10822 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

10836 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  



                                                                                137 / 1825 
 

10837 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10837 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

10837 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10847 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10847 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10856 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10865 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10865 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10865 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10865 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10892 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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10894 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10894 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

10894 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

10894 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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10894 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

10896 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

10896 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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10896 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

10896 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

10896 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

109 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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10908 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10908 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

10908 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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10908 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

10909 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10909 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της αδελφής του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

10909 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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10909 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

10921 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

10921 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

10921 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  
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10921 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10921 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

10921 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου  

10924 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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10924 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

10924 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

10924 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

10924 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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10924 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1093 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

1093 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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1093 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

1093 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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10948 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

10948 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

10948 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

10948 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
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10948 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

10948 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10948 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 10948 Ληξιαρχική πράξη θανάτου πατέρα. 
 

10948 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

10948 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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10958 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

10958 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

10958 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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10962 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

10962 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

10962 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

10962 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
& 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης)  

10962 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 
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10962 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 υποψήφιου, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

10971 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10971 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ. 
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10971 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

10971 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
 
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

10972 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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10972 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10991 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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10991 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
(Του Παγγούρα Δημήτριου Ραφαήλ) 

10991 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

10991 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

10993 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας. 
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10996 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

10996 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

10996 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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10998 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

10998 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

10998 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11005 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11005 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11008 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
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11008 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11008 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 
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11008 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11013 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11013 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

έπρεπε να βάλει το ΑΦΜ πατ. για σωστό υπολογισμό του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος(είναι εξαρτώμενο μέλος) 

11013 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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11017 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11017 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11017 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11017 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11019 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11019 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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11019 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

11019 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

11019 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1102 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 
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1102 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

1102 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
& 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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1102 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

11023 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

11023 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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11023 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11026 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

11026 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11026 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

11026 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

11029 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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11029 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11029 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος σπουδάζει σε νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη 
κατοικία του. 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11044 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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11044 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11044 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

11069 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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11069 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11071 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11071 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11071 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11071 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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11072 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας της e-αίτησης με τα 
δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ κλπ) για τον 
υπολογισμό των μορίων του κριτηρίου 2 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ): Η υποψήφια εμφανίζεται ως μη εξαρτώμενη (έχει 
δηλώσει μόνο το δικό της ΑΦΜ) ενώ παράλληλα φαίνεται 
ως εξαρτώμενη στο Ε1 της μητέρας, με αποτέλεσμα να μην 
καλύπτεται το κριτήριο 2. 

11073 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11073 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

3. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  
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11073 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11080 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

11080 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11080 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

11083 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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11083 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11083 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11087 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

11087 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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11088 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11088 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
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11088 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11092 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11106 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
   Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

11106 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 
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11115 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11115 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11129 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

11129 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11129 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11131 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11134 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11134 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11134 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11134 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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11140 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11140 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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11140 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11140 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

11144 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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11144 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11144 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

11144 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11156 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11156 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 
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11156 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1116 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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1116 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1116 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

1116 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 



                                                                                189 / 1825 
 

11164 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των 
γονέων. 

11164 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό 
σημείωμα) φορολογικού έτους 2016, που αντιστοιχεί στον 
Α.Φ.Μ. του υποψηφίου.  
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση για το 
φορολογικό έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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11164 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
& 
3)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

11164 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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11184 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11184 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

11184 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11184 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του 
υποψηφίου.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

11189 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

11189 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

11195 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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11210 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Υπέβαλλε εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά (24/10/18) 

11210 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

11210 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

11210 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους 

11212 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11212 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11212 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11215 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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11215 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11215 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11229 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11229 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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11229 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

11229 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11245 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11245 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

11245 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 
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11245 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11245 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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11247 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11247 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11247 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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1125 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1125 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

1125 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1125 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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1125 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1125 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

  Υπεύθυνη δήλωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης 
διαζυγίου της μητέρας του υποψηφίου. 

1125 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

1125 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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11254 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11254 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

11254 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

δεν αποδ. Δ  
Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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11254 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11255 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

11255 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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11255 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

11256 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

11256 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11256 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11256 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος (γονέας). 
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11256 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11276 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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11276 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11276 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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11276 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11283 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11283 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11288 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11288 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11293 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11294 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Από Βεβαίωση σχολής προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017  
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11294 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11294 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11294 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

11296 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11296 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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11296 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11296 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

11299 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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11299 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11299 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11299 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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11299 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11299 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

113 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 



                                                                                213 / 1825 
 

113 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

  Η μητέρα του υποψηφίου διαθέτει κατοικία στον τόπο που 
σπουδάζει ο υποψήφιος. (Αθήνα) 

1130 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1130 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1130 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11306 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11306 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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11319 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  

11334 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11334 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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11334 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11339 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11339 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας υποψηφίου. 
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11339 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

11339 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 
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11346 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11346 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

11346 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

11349 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

11349 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 
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11349 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

11349 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

11349 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11349 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

11349 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 

11349 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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11351 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

11351 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11359 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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11359 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

11364 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11372 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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11372 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11372 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11375 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

11375 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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11378 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

11378 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/ της  συζύγου 

1138 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1138 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1138 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας. 
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1138 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1138 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

11389 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11389 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 



                                                                                227 / 1825 
 

11389 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα) φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ της μητέρας του υποψηφίου. 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ της μητέρας του υποψήφιου.  

11389 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
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1139 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1139 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 ή 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
((Αικατερίνη) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1139 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11412 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 

11412 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

11412 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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11412 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11420 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11420 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 



                                                                                231 / 1825 
 

11420 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11420 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11423 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11423 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

11423 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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11428 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11428 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11428 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζονται σχετικά έγγραφα) 
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11428 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
(προσκομίζεται βεβαίωση χωρίς να αναγράφεται το 
ακαδημαϊκό έτος) 

11434 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

11434 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

    Η αδερφή του υποψηφίου σπουδάζει στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας(Αθήνα) 
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11434 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11436 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

11436 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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11436 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11436 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

11436 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

11436 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ του γονέα που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος, 
όπως αναφέρεται στην αίτηση 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11436 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 
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11436 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

11436 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

11438 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 
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11438 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

11438 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

11438 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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11441 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία . 
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11441 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
θέτουν περιουσία . 

11441 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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11444 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

11444 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11444 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
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11449 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

11449 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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11449 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11449 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

11456 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11456 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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1146 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 του υποψήφιου, Ε9 των 
γονέων με ημερομηνία μετά την οριστική υποβολή της 
αίτησης. 

1146 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Λείπει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας και του 
υποψήφιου. 

1146 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Η δήλωση τετρατεκνίας δεν υφίσταται (2 τέκνα στο Ε1 των 
γονέων). 

11460 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11463 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11463 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

11465 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11465 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11465 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11465 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω(έχει κάνει 
λάθος) 
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11465 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11468 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11469 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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11469 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

11469 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

1148 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1148 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1148 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 ή 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Αικατερίνη) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11495 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11495 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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11495 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

11496 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017  

11496 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11496 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  
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11496 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

11497 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

11497 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

11497 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11497 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11497 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11497 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11512 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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11512 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) (ελένης παππά) 

11512 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11515 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

11521 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11521 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11529 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11529 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11529 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζονται σχετικά έγγραφα) 
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1153 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση. 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1153 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

1153 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1153 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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1153 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

1153 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

11532 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

11532 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11532 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

11533 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 



                                                                                257 / 1825 
 

11533 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

11533 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

11535 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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11539 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11539 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11539 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11557 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11576 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν αποδεικνύεται η ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής 
οικογένειας διότι ο επιζών γονέας τέλεσε εκ νέου γάμο 

11594 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11594 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

11602 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 



                                                                                260 / 1825 
 

11602 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
& 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

11602 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

11602 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 
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11604 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

11614 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11614 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11614 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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11614 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11620 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

11620 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11620 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Οι γονείς του υποψηφίου έχουν σπίτι στον τόπο που 
σπουδάζει  

11627 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11627 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

11627 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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11628 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 
( ο υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος της μητέρας και όχι 
του πατέρα) 

11628 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1163 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1163 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11632 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11632 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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11632 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11632 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11642 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11642 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11642 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11642 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11648 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση σχολής: Δεν προκύπτει η επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017  
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11648 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

ΥΔ αδερφής φοιτήτριας (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) χωρίς γνήσιο 
υπογραφής 
 
Ε9 3ης αδερφής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) (το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018)  όπως  εμφανίζεται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11648 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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11648 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. ΥΔ υποψηφίου χωρίς γνήσιο υπογραφής 

11649 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11649 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 
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11649 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 του υποψήφιου 

11649 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11651 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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11651 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11651 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11651 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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11660 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11660 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

11668 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
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11668 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11668 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

11668 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

1167 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 
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11670 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

11670 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

11671 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

11671 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με ημερομηνία 
έκδοσης μετά τις 03.07.2018 
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11671 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11671 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου. 
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11671 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της 

11671 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11671 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

11672 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11672 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Η υπεύθυνη δήλωση δεν είναι θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής 

11672 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

προσκομίζεται γνωμάτευση ΚΕΠΑ του πατέρα της 
υποψήφιας, όμως είναι εξαρτώμενο μέλος στο Ε1 της 
μητέρας και οι γονείς είναι διαζευγμένοι 

11672 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11693 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
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11693 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 ή 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

11693 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11695 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

11695 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 
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11695 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

11695 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία 
της τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

11695 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11695 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

11695 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 
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11695 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

11695 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

11695 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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11702 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11702 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11702 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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11702 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11708 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Δεν κατατέθηκε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας 

11708 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν προκύπτει η ιδιότητα του Παλινοστούντος 

11713 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11714 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11715 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11715 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

11715 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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11715 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11724 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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11728 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11728 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προσκομίζεται επιτυχούς εξέτασης του 60% των 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  

11728 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11728 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11728 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
προσκομίζεται βεβαίωση χωρίς να αναγράφεται το έτος  

11728 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1173 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1173 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1173 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11738 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11738 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

 

11738 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11738 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση (έχει σταλεί του 2017) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11738 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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11738 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1175 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1175 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1175 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 
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1175 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11753 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11753 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1176 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά τις 3/7/18 

1176 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1176 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1176 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδελφής (Ουρανία), εξαρτώμενου μέλους, της 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζεται στο Ε1 που υποβλήθηκε, το 
οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. Στην περίπτωση 
που η εν λόγω αδελφή δεν έχει ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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11766 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

11766 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

11766 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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11766 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

11767 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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11767 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

11767 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11767 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

11782 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

11782 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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11782 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11786 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11786 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11786 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

11794 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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11798 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
 
δεν εστειλε ποτε τη βεβαιωση. υπαρχει σχετικη 
αλληλογραφια βλ. φακελο 

1180 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1180 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1180 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

  Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει ο 
υποψήφιος. (Αθήνα) 

1181 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1181 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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1181 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11810 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ 60% 

11816 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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11818 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11818 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11818 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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11818 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11840 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

11841 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
11841 

11841 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 

11841 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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11842 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

11842 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του παλινοστούντα στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 

11856 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11856 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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11856 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

11856 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11858 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11858 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11860 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018, 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

11860 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11860 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11864 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                306 / 1825 
 

11865 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11865 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11865 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11865 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών ευρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.  
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11865 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

11868 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11868 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11868 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11873 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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11876 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίουα . 

11876 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11876 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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11878 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 

11878 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος έχει επιτύχει στο 40% των μαθημάτων για το 
2016-17 

11878 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Bεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδελφου του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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11878 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της αδελφής του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

11878 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

11880 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

11880 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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11880 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

11880 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11882 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1190 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1190 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1190 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1190 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

11902 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11902 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11914 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11914 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11914 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11914 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

11915 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11936 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή 
σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 
1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα). 

1194 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει 
εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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1194 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

1194 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή 
σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 
1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα). 

1194 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

1194 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
(ΟΧΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). 
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11948 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

11948 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

11948 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

11948 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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11948 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

11948 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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11962 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

11962 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

11962 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11962 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1197 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 

1197 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

11970 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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11970 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

11970 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11970 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

11975 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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11975 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

11975 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11975 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11989 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11989 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

11989 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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11989 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

11991 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

11991 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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11991 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

11991 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

12 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1202 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1202 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 

1202 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1202 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12031 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

12031 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12031 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12031 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12031 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1204 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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1204 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1204 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1204 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12049 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12049 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Η δήλωση δεν είναι θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής 

12049 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι) 

12049 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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12049 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12051 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

12051 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12051 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12051 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

12065 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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12065 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12065 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12065 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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12067 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

12067 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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12069 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12069 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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12069 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία . Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου 
εξαρτώμενων μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε(πλην του αδελφού που σπουδάζει). Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12077 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1208 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12088 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12088 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12088 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

121 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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121 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

121 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

12114 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας (προκύπτει ότι η υποψήφια είναι 
έγγαμη) 

12114 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση από την  οποία προκύπτει 
ότι η υποψήφια είναι έγγαμη 
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12123 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%. 

12127 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12127 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Έχει περάσει επιτυχώς το 55% των μαθημάτων για το 
ακαδημαικό έτος 2016-2017. 
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12130 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) - ΟΧΙ 
ΤΟΥ 2017 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση - ΟΧΙ ΤΟΥ 2017 

12130 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

12130 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος - ΟΧΙ ΤΟΥ 2017 

12130 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος - ΟΧΙ ΤΟΥ 2017 
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12130 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12130 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12136 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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12136 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

12136 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12140 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12140 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

12140 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

12140 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12140 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

12140 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

   Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 

12140 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

  Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι 
δεν διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του 
παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

12149 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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12149 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο αδερφός σπουδάζει στον τόπο εντός της κύριας κατοικίας 
του. (Ηράκλειο Κρήτης) 

1216 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1216 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12170 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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12170 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

12170 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 
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12170 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12170 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονεών 

12179 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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12179 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (με ημ/νια μετά τις 2/7/18) 

12179 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12179 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

12180 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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12180 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

12180 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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12182 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12182 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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12182 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12183 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12183 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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12183 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12183 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12187 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12187 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12187 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12192 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12192 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12193 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12193 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

12193 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

12193 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12209 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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12209 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12209 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

12209 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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12209 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1221 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1221 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1221 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12213 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12213 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12213 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12213 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12213 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12215 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12215 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12215 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12215 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12216 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12216 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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12216 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου και η 
χρονική της διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από 
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, 
Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από 
Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, 
Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που 
έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 
01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) 

12225 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 
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12225 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

12225 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

12225 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12231 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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12231 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

12231 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12231 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 



                                                                                366 / 1825 
 

12231 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

12240 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12244 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12244 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12244 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

12247 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12247 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

. Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

12247 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12247 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

12261 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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12266 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12266 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

12266 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

12266 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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12266 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12267 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12267 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12267 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

1227 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1227 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1227 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1228 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12283 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12283 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12289 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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12289 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

12289 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας. 

12289 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του αδερφού ως φοιτητή 
προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Πήρε πτυχίο στις 15/1/2018 

1229 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1229 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

1229 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

12302 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

12302 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 



                                                                                375 / 1825 
 

12302 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12302 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12302 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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12307 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12307 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12307 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του Παλιννοστούντος στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 
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12309 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

12309 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

12309 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12309 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. Έχει Ε1 

12309 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12309 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12309 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

1. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1231 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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1231 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1231 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Οριστικόποιημενη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό 
πρωτοκόλλου κατάθεσης 

12314 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του παλινοστούντα στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 

12314 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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12314 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

12319 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

1. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

12319 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12319 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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12319 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12319 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12336 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12336 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12353 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί 
μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 
της πρόσκλησης.  

12353 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

12353 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 

12353 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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12353 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό 
σημείωμα) φορολογικού έτους 2016, που αντιστοιχεί στον 
Α.Φ.Μ. του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι  υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

12355 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

12355 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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12355 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 12355 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
 

12361 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 



                                                                                386 / 1825 
 

12361 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

12361 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

12361 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12380 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12380 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12380 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 
2017) 

12386 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12386 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12386 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

12386 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν πέτυχε ο υποψήφιος στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17. 
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12389 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12395 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12395 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

- Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
- Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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12395 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12395 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

12395 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης - ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ 

12395 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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12398 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12398 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12398 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12398 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης (έχει στείλει χωρίς γνήσιο υπογραφής) 

12398 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12398 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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12398 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12398 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν είναι 
μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12399 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει αλλά δε φαίνεται 
το 2017-2018) 
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12399 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση Σχολής: προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017  

12408 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12408 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου. 

12408 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
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12408 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1241 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12412 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12412 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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12412 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

12415 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12415 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12415 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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12427 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων που διαμένουν μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

12427 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12427 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Πιστοποιητικό μητέρας ως μονίμου κατοίκου εξωτερικού 
από την αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική 
Αρχή), στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει 
την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

12427 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12427 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12427 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12427 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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12430 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

12430 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

12430 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

12430 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 
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12430 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

12430 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

12430 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

12431 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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12431 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12431 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12431 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12431 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12431 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

12432 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

3. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

12432 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

3. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

12443 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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12445 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση στο 60% των 
προβλεπόμενων μαθημάτων 

12453 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

12453 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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12453 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

12453 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

12453 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 
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12457 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12457 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

12457 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12457 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

12472 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12472 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12475 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12475 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

12475 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12475 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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12478 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12478 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Δεν πέτυχε στο 60% των μαθημάτων για το 2016-17. 

12478 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12478 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12478 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

12483 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

12483 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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12483 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

12483 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

12499 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12499 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12499 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 
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12499 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1251 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1251 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1251 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

1251 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1251 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου (έχει στείλει με ημ/νια 12/6/18) 

1251 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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12511 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου. 

12511 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου. 

12513 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 
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12513 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12513 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησ 

12513 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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12513 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12519 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12519 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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12519 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση για το 
φορολογικό έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

12525 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12525 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

12525 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12525 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12526 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12526 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1253 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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1253 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1253 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

12546 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

δεν συντρεχει η ιδίοτητα του υποψηφίου ωσ εξαρτώμενο 
μέλος με αδελφό επίσης εξαρτώμενο μέλος που σπουδάζει 
σε ΑΕΙ στη Ελλάδα για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.  
 
(προσκομίζεται και σχετική υπέυθυνη δήλωση του αδελφού, 
κατόπιν αιτήματος τησ υπηρεσίας για την κατάθεση τησ 
σχετικής βεβαίωσης από το Πανεπιστημιακό Τμήμα 
φοίτησης του αδελφού) 

12548 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12548 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12548 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  Κατατέθηκε δήλωση του 2017. 
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12548 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12548 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος (στάλθηκε του 2017) 

12548 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   Κατατέθηκε δήλωση του 2017. 

12548 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού της υποψηφίας με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του αδελφού 
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12548 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12548 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

12548 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
(στάλθηκε του 2017) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 2017) 
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12552 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12552 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων μελών 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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12552 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12552 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

12552 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12567 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο 60% 
των μαθημάτων του ακαδ. έτους 2016-2017 

12572 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12572 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

12572 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

12575 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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12575 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12575 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12575 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

12575 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

12589 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

12592 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12592 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12593 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας: γονείς διαζευγμένοι 
(διαζευκτήριο από Μητρόπολη) 

12593 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12599 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

12599 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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12599 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1260 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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1260 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1260 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

12605 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 



                                                                                432 / 1825 
 

12605 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

12605 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12605 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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12605 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12616 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12616 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12616 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 



                                                                                434 / 1825 
 

12616 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12616 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

12616 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12618 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12621 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 
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12628 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας υποψηφίου. 

12628 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

12628 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

12628 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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1264 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1264 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1264 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12641 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12652 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
(στάλθηκε του 2017) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 
2017) 

12652 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Ο υποψήφιος σπουδάζει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. 
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12652 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) (η βεβαίωση να έχει 
εκδοθεί μετά τις 03.07.2018)  
 
Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12652 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

12652 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1266 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  
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1266 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

1266 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12661 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12668 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

12668 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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12670 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 

12670 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

12670 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 

12670 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12677 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

12677 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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12677 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
(Προσκομίζεται βεβαίωση με ημερομηνία 2017) 

12677 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018?  
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12677 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12682 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

12682 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

12682 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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12682 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12682 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

12682 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12693 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Έπρεπε να βάλει το ΑΦΜ πατέρα για σωστό υπολογισμό του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος  
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12693 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

12693 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12706 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12706 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12706 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12711 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

12711 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

12711 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12711 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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12716 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12716 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

12716 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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12719 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

12719 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12719 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12719 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1272 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1272 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
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1272 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1272 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12727 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12727 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ (έχει στείλει αλλά δε 
φαίνεται αν είναι σε ισχύ) 
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12727 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

12727 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

12727 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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12740 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

12740 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

12740 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 



                                                                                452 / 1825 
 

12740 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12754 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12754 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12754 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

12754 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12763 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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12771 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης)6.  
 
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12771 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  
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12771 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

12784 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12784 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12787 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12787 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

12787 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

1279 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12817 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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12817 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12817 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12829 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12829 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
 Δεν συντρέχει η ιδιότητα για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
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12829 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12831 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12831 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

12831 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
 

12831 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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12831 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12837 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 . 

12837 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12837 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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12837 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

12837 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

12837 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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12838 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

12838 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12843 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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12843 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

12843 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

12843 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

12843 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

  Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

12843 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

12845 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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12845 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12845 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ ΣΤΟ 60% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17: 

12845 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Να σταλεί η οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό 
πρωτοκόλλου: 12845/03-07.2018 

12845 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 
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12853 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

12853 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12853 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12853 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

12853 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12855 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

12855 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος και να φαίνονται ως εξαρτώμενα μέλη 
3 τέκνα 
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12855 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12863 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

2. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα και άνω 

12869 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

12869 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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12869 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12869 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1288 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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1288 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα 
της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 ή 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης)  
&  
 
Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα 
του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 ή 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

1288 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

12883 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12883 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12883 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

12883 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

12893 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

12893 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

12893 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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12893 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

12893 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  τέκνου 
διαζευγμένων γονέων 

12895 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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12895 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12895 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

12897 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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12897 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12897 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν προσκομίζεται Αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
διαζυγίου ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με 
τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα). 

12897 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς σε διάσταση) 

12897 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  Δεν προσκομίζεται διαζευκτήριο 



                                                                                474 / 1825 
 

12897 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1292 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1292 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1292 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

1293 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1293 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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1293 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1293 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 
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1293 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12938 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

12938 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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12938 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12938 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

12945 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

12945 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12945 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

12945 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Δεν πέτυχε ο υποψήφιος στο 60% των μαθημάτων. 

12945 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

12949 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 
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12949 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1295 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Νικολέτα,Νικόλαος,Στυλιανός,Ιωάννης( όπως  εμφανίζονται 
στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1295 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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1295 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1295 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12977 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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12977 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 
- Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

12977 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

12977 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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12977 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

12981 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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12981 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

12981 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

12984 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

12992 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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12992 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

12995 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

12995 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

12997 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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12997 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

12998 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

12998 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

12998 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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13008 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1301 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

13012 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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13012 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13012 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1302 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1302 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

1302 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1302 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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13038 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13038 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

13038 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης)? 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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13038 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

13040 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του συζήγου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων των τέκνων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13040 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ότι δεν είναι 
έγγαμος/η. 

13040 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της συζύγου και των 
τέκνων 
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13041 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

13041 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

13041 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

13041 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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13041 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

13041 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1.Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
 
2.Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13041 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτηση 
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13041 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

13044 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και την ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

13044 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13044 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

13044 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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13045 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

13045 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

13052 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

13052 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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13057 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

13057 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

13057 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 

13057 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 
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13057 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

13060 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

13060 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13060 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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13060 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13060 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

13069 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13069 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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13072 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Από Βεβαίωση Σχολής: προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 

13072 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στο 
ΑΦΜ  του γονέα (μητέρας)  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση (έχει στείλει του 
2015) 
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13072 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

13078 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

13078 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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13078 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
Δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο μέλος (χωρίς ΑΦΜ γονέων) 

13078 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13083 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

13083 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? 

13083 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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13083 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

13083 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

13089 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
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13089 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

13089 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

13089 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

13089 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

13090 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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13090 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

13090 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13090 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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13099 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 
(δεν προσκομίζεται) 

13099 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13099 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
(προσκομίζονται βεβαιώσεις με ημερομηνίες 1/2/2016 
και 22/06/2016) 
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13099 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13099 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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13099 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
(δεν προσκομίζονται) 

13099 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
(δεν προσκομίζεται) 

13118 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

13118 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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13118 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13118 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13121 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13121 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

13121 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 

13121 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος (όχι του 2017) 
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13121 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της αδερφής του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

13121 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1313 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). ? Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 
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1313 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1313 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1313 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13137 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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13137 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13140 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

13140 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου, τα όποια 
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 
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13142 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13142 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

13142 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

13153 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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13153 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

13156 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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13156 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

13156 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

13156 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

13165 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

μονογονεική?  
στο Ε1 του πατριού αναγράφεται το ΑΦΜ μητ. και εξαρτ. 
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13165 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

13165 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13165 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1317 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1317 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδερφού του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1317 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1317 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

1317 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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13179 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Από τη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) του 
πατέρα του υποψήφιου προέκυψε η ύπαρξη ακινήτων στον 
ίδιο τόπο σπουδών του υποψηφίου 

13183 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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13183 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

13183 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

13189 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13189 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13189 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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13192 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

13192 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

13192 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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13192 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

13196 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

13196 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

132 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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132 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου. 
Ο υποψήφιος έχει πάρει μετεγγραφή εντός του τόπου 
μόνιμης κατοικίας. 

132 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1341 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1341 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα.  
(και τα δύο αδέλφια σπουδάζουν στο Ν. Ηρακλέιου) 
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1341 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1341 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

1341 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1341 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1341 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

1344 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

1344 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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1344 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1344 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένεια. 

1345 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1347 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Ε9 όλων των τέκνων εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1347 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1347 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1347 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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1347 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1348 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1348 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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1348 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1362 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 

1362 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1362 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1363 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1363 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1363 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

137 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 

137 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

137 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1373 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1373 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1373 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1376 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ) 
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1376 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1376 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1376 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1387 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

1387 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1387 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

1387 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1387 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  Δήλωση μη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

1387 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1387 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι) 
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1388 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1388 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1388 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1409 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1409 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

1409 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 
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1409 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1409 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1415 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
(ΣΤΟ Ε1 ΤΟΥ 2016 ΜΟΝΟ 2 ΤΕΚΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ) 

1422 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  
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1422 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1422 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

1422 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1425 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1425 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1428 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1430 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

1430 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση, 
 
& 
 
2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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1430 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1430 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

1430 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1446 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

1446 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1447 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

1447 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

1447 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης 
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1450 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1450 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1450 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1458 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1458 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος 

1458 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 
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1458 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1458 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ του γονέα που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος, 
όπως αναφέρεται στην αίτηση 

1458 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος 

1458 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης 
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1458 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας 

1459 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1459 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

1459 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1459 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1459 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1459 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων 

1462 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1465 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1465 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1466 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1466 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1469 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό 
σημείωμα) φορολογικού έτους 2016, που αντιστοιχεί 
στονΑ.Φ.Μ. που έχει δηλωθεί στην παρούσα ηλεκτρονική 
αίτηση και είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης 2016.  
 
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση για το 
φορολογικό έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

1469 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του υποψηφίου  ως   μη 
εξαρτώμενου μέλους. 

1469 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του υποψηφίου  ως   μη 
εξαρτώμενου μέλους. 
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1470 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1470 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1470 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του  υποψηφίου, ο οποίος  
σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του 
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1476 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1476 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

1478 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1478 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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1478 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

1478 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

1478 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1478 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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1478 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1478 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

1478 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

1478 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

1478 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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1485 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1485 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1485 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1485 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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149 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

149 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

149 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1499 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

δεν έχει βεβαιώση της σχολής στην οποία να αναγράφεται η 
επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 

1500 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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1500 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1500 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1500 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1504 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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1504 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1504 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1504 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1504 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1506 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1506 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1506 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1506 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1506 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

1525 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1525 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

1525 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1525 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
 
& 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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1525 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1532 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1532 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1532 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

ο αδελφός του υποψηφίου κατέστη πτυχιούχος σε χρόνο 
προγενέστερο της κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας 
(15/03/2018) 
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1532 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1543 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1543 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1543 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1543 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1543 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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1544 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

1544 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1544 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1544 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1544 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1549 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1549 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

1549 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 



                                                                                564 / 1825 
 

1549 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

1549 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

1549 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

155 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1552 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

1552 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1552 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1552 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1560 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1560 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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1560 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

    Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει η 
υποψήφια (Αθήνα) 

1566 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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1566 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1566 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

   Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει ο 
υποψήφιος.(Θεσσαλονίκη) 
 
   Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1570 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου όπου 
διαθέτει ο υποψήφιος ή η οικογένειά μου ακίνητη 
ιδιοκτησία )πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας). 

1570 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

1577 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

 

1577 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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1577 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1577 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

1577 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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1577 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1578 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα 

1578 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1578 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

1578 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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1578 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

159 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

159 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1593 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1593 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1593 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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1593 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1593 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

1593 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1593 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 



                                                                                576 / 1825 
 

1594 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1594 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

1594 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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1594 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

1594 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1594 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 
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1595 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

    Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει ο 
υποψήφιος( Θεσσαλονίκη) 
 
   Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1595 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1598 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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1598 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου όπου 
διαθέτει ο υποψήφιος ή η οικογένειά μου ακίνητη 
ιδιοκτησία )πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας). 

1602 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

1602 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1603 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
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1603 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

1603 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1603 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1605 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

  Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει ο 
υποψήφιος (Θεσσαλονίκη) 

1605 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1605 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1609 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

1609 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1609 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1614 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

1614 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

1614 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 
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1614 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

1614 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

1614 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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1616 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1616 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1616 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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1629 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1631 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1631 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα) φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016 
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1631 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

1631 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. Ε9 υποψηφίου 

1634 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1634 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

   Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει η 
αδερφή της υποψήφιας,αλλά και εκεί που σπούδαζε η 
υποψήφια. (Αθήνα)  

1634 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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1635 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1635 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1635 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1642 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή) 
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1659 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του  αδελφός/ή του αιτούντα, ως 
φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών σε ΑΕΙ εκτός του 
τόπου κατοικίας 

1659 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

1659 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1667 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1667 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

1667 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου 

1668 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1668 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1671 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1671 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1671 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

1671 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

1671 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

1671 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
(Του Παπαγιάννη Αχιλλέα) 
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1679 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1679 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1679 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1679 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

1686 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1687 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1687 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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1687 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

1687 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1700 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Η φοιτήτρια έχει ποσοστό επιτυχούς εξέτασης για το 
ακαδημαικό έτος 2016-2017 42.8 % 
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1707 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1707 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

171 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1712 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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1712 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με  

1712 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

174 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1747 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                600 / 1825 
 

1747 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

1747 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου. 

1747 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1747 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1748 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1748 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1748 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

1750 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1750 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

1750 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1750 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1754 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%. 
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1766 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν σπουδάζει εκτός της μόνιμης κατοικίας όπως έχει 
δηλώσει. 

1766 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν φαίνονται 3 εξαρτώμενα τέκνα ( ο υποψήφιος έχει 
δηλώσει το κριτήριο  Β1.5) 

1768 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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1768 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

177 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

177 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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177 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν καλύπτεται το κριτήριο 3 της αίτησης. Ο τόπος μόνιμης 
κατοικίας του αδερφού του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών του βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα 
(Αττική). 

177 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

177 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1779 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1779 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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178 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

178 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

.  Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

178 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

178 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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178 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1791 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

1791 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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1793 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

1793 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα Δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ 
όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

1813 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1813 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1813 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προσκομίζεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  

1813 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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1813 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

1815 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

1815 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζύγιο) 

1815 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1823 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
πατέρα  του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 
03.07.2018 

1823 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία ? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου 
εξαρτώμενων μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε(πλην του αδελφού που σπουδάζει). Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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1823 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1827 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

1827 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1827 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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1833 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
& 
3) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

1838 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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1838 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφου του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του αδελφού 

1838 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου, ο οποίος  
σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 

1838 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1844 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1844 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1844 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1844 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1844 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Δεν είναι αμετάκλη η δικαστική απόφαση 

1854 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1854 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

1864 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

1864 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1864 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1877 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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1877 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για τον 
υποψήφιο, ο οποίος σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής 
σε ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του 
(Νομός Μαγνησίας) 

1877 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

1877 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για τον 
αδελφό του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει ως 
προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του τόπου 
μόνιμής κατοικίας του (Νομός Μαγνησίας) 
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1877 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

188 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

188 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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188 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

1886 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1886 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1897 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

1897 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1897 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1897 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

1903 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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1903 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

1903 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

1909 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 
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1909 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1909 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1912 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1912 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1912 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

1912 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

1934 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως τέκνου 
διαζευγμένων γονέων (γονείς σε διάσταση). 

1935 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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1935 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1935 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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1945 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

1945 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

1945 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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1950 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  

1953 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1953 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

.  Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

1953 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

1954 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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1954 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1956 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1956 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1956 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

196 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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196 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

196 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

1971 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1971 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1977 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

1983 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των τέκνων του υποψηφίου. 

1983 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
   Ε9 όλων των τέκνων του υποψηφίου. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1983 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει 
εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης. 
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1984 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1984 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1984 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

1984 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1984 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 2 άλλων αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  όπως  
εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

1984 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

1994 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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1994 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

1995 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1995 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

1995 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1995 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1998 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

1998 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

1998 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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1998 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

1998 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

1998 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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1998 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

2 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
? 

2 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

2 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 
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20 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

20 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του 
υποψηφίου.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

20 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2007 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του παλινοστούντα στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 
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2010 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

2010 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2010 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

2013 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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2013 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2013 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2013 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2013 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 2 άλλων αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  όπως  
εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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2013 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

203 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

2062 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                646 / 1825 
 

2062 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

2066 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2066 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2066 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 διέμενε στην φοιτητική 
εστία. 
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2068 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

2068 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2068 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2068 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2069 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2069 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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2069 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

          Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων (με δικαιολογία) 

2069 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2084 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2084 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2084 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2084 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2084 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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2088 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2088 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2088 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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2092 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2092 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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2092 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών του βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα 
(Αχαϊα).  

2107 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό 
σημείωμα) φορολογικού έτους 2016, που αντιστοιχεί στον 
Α.Φ.Μ. του υποψηφίου.  
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

2107 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 
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2107 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) του 
υποψήφιου με ημερομηνία έκδοσης μετά την οριστική 
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Σε περίπτωση μηδενικού 
Ε9 απαιτείται: 
 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 της 
πρόσκλησης. 

2107 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας 

2107 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2107 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας 
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211 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

211 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

211 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψηφίου (εφόσον είναι 
υπόχρεος) ή των γονέων του (εφόσον είναι εξαρτώμενο 
μέλος). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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211 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

211 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
(έχει στείλει χωρίς υπογραφή) 

211 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

211 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2110 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017  

2110 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2118 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2118 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς 
διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

2118 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2118 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης)  
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2118 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Η αίτηση είναι ανυπόγραφη 

2147 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2147 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2148 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2182 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 29/10/2018 ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΣΑΦΑΡΙΚΑ 
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2184 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης 
τουλάχιστον στο 60% των μαθημάτων. 

2186 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

2186 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

 

2186 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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2186 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

2186 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

2192 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

2192 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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2192 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

2214 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

2214 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

2214 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

223 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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223 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

223 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2235 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2235 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2235 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

2235 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 
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2238 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

2240 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2240 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2240 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος δεν πέτυχε στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17 (ποσοστό επιτυχίας 55%) 

2244 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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2244 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

    Έχει επιτύχει στο 27% των μαθημάτων για το ακαδημαικό 
έτος 2016-2017. 

2244 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

     Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του 
υποψηφίου 

2244 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

2244 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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2244 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. 

2244 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

2244 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

2247 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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2247 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

2247 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

2247 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2275 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2278 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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2278 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2278 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της αδελφής της  υποψηφίας με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της 

2278 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2278 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2278 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2284 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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2284 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2284 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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2285 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2285 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2290 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 
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2290 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  

2291 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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2291 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

2291 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2291 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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2291 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

2291 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

2291 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης (με γνήσιο υπογραφής) 

2293 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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2293 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2293 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2293 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

2298 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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2298 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2301 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

2302 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα) ή Διαζευκτήριο από Μητρόπολη 
που επικαλείται δικαστική απόφαση 
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2302 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2302 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας: γονείς διαζευγμένοι (έχει 
προσκομίσει απόφαση από Πρωτοδικείο) 

2306 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
 
(γονείς διαζευγμένοι-προσκομίζεται διαζύγιο) 
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2306 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των τέκνων εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? 

2306 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

2306 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Η υπεύθυνη δήλωση δεν είναι θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής  
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2306 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2311 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

2311 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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2311 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

2311 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της αδελφής της υποψηφίας με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της 

2311 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2311 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2311 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2312 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

2312 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό 
σημείωμα) φορολογικού έτους 2016, που αντιστοιχεί στον 
Α.Φ.Μ. του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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2312 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2313 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης - ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ 

2313 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) - 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

2313 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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2313 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Σεραφείμ,Βασιλική)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

2319 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2319 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2321 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2321 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2321 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 
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2321 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2321 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2323 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2323 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2323 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2326 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

2326 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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2326 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2326 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

2330 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2330 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2330 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

2330 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

2340 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2344 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2344 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2344 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων ή 
αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί 
μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (έχει 
στείλει και φαίνεται μέσα μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος) 

2344 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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2355 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Η γνωμάτευση ΚΕΠΑ δεν ανήκει σε μέλος της οικογένειας 
του υποψηφίου. 

2355 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

2355 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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237 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

237 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

237 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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237 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

237 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

237 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης - ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ 

2388 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

2388 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

2388 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 
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2402 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2404 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2404 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2404 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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2404 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2408 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου. (Παναγιώτα Αναστασία) 

2408 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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2408 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης).Ε9 όλων των αδελφών 
εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου (Γεώργιος) όπως 
εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

2408 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

2418 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2418 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

242 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

242 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

 

242 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 
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242 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

242 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

242 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2432 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά  

2432 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2432 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2432 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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2432 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2438 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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2438 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2438 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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2449 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

2449 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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2449 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2449 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2459 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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2459 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

2462 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2475 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2475 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2475 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2491 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2491 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2491 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2491 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

2491 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
(Δεν έχει υπογραφεί). 

2491 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2495 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2495 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

2495 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2495 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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2495 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2517 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2517 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2517 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2517 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2524 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

2524 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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2524 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2524 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2528 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 

2528 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση 4τεκνίας: στο Ε1 εμφανίζονται μόνο 2 τέκνα ως 
εξαρτώμενα μέλη 
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2531 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2531 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2545 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Υπέβαλλε εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά (21/9/18) 

2545 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2545 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα 
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2545 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

2545 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2545 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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2545 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση σχολής: προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 

2545 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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2549 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

256 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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256 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

256 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2562 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2579 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  



                                                                                717 / 1825 
 

2579 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

258 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

258 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

258 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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258 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2584 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση. 
 
& 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

2584 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 
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2584 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

2592 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2592 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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2592 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2592 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2594 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2595 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2595 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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2595 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

2596 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

2596 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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2596 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2596 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

2605 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2605 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  
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2610 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

2610 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

2610 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2617 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2620 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

2620 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2620 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

2620 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

2620 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
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2621 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής- κατακτήριες εξετάσεις και το έτος πρώτης 
εγγραφής στο ΑΕΙ (βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  

2628 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2628 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2628 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2633 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

2633 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2633 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ιορδάνα,Δήμητρα) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

2633 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 . 

2633 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2633 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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2637 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2637 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2637 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2641 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2641 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος δεν επέτυχε στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17. 

2647 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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2649 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

   Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία 
αναγράφεται το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του 
τέκνου ή συζύγου ή γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η 
χρονική της διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από 
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, 
Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από 
Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, 
Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που 
έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 
01.09.2011. 

2649 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

2649 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

2653 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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266 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

266 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

266 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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266 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

266 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

2660 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

2660 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2660 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 
(προσκομίζεται ελληνική ταυτότητα και ταυτόχρονα έγγραφο 
ανάκλησης της άδειας διαμονής ) 
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2660 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2665 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2671 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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2671 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
(προσκομίζεται βεβαίωση με ποσοστό 25% επιτυχούς 
εξέτασης) 

2671 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2696 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  



                                                                                735 / 1825 
 

2696 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2699 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

2699 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2699 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2699 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2701 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
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2701 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

2701 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής πρόσφατη του υποψήφιου 
για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο 
ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και 
τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος 
σπουδών, καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 
60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
(εκτός πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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2701 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2704 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
 
& 
 
2) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

2723 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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2723 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2723 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2731 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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2731 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

2731 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

2731 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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2731 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

2731 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 
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2731 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2731 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

2737 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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2737 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για το 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

2737 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

2757 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2757 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

2760 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

2760 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 
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2760 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

2760 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

2763 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2765 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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2765 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
3) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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2765 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

2767 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2767 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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2767 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στοv 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2767 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

2767 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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2767 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

2767 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία η μητέρα του υποψήφιου 
θα δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

2767 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2773 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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2773 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

2773 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.   προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν είναι εκτός γάμου τέκνο 

2773 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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2774 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2774 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

2783 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας: γονείς διαζευγμένοι (έχει 
προσκομίσει διαζευκτήριο από Μητρόπολη και απόφαση 
από Πρωτοδικείο) 
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2783 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

2788 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών ευρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.  

2788 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 



                                                                                753 / 1825 
 

2788 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2788 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα.  

2788 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2796 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2800 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

2800 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2803 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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2803 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2803 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

2803 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2812 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2812 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2812 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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2813 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

2813 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2820 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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2820 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

2820 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2820 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

2822 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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2825 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

283 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

283 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2839 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

2839 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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284 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

284 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

284 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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2844 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

2844 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2844 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2853 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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2853 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2853 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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2861 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2861 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

2861 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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2861 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

2862 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2862 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

2862 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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2862 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2863 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

2863 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

2863 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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2863 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Χριστίνα Σάσκια Ξάνθη) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που θα 
υποβληθεί. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

2863 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του 
υποψηφίου.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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2863 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2896 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Μη υπογεγραμμένη αίτηση 

2896 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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2896 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

2899 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

2899 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2899 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ) 

2899 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
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2899 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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2899 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

2899 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος και ο αδελφός του 
υποψηφίου είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος 

2899 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2899 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

2899 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 

2899 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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2906 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2906 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2906 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα της 
μητέρας 

2906 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 

2911 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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2911 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2911 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

2942 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2942 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

2942 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του αδερφού που σπουδάζει ως 
προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του τόπου 
μόνιμης κατοικίας.  
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2954 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

2954 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

2954 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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2959 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

2959 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

?Ε9 όλων των αδελφών (αδερφής φοιτήτριας και 3ου 
αδερφού) εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  όπως  
εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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2959 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

2959 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2959 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

296 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                776 / 1825 
 

296 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

296 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2986 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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2992 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης 

2996 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

2996 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

2996 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                778 / 1825 
 

3014 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3014 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3014 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3016 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3016 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

3016 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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3016 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3016 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 
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3017 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3017 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα:  Στο Ε1 των γονέων 
εμφανίζεται μόνο ο υποψήφιος 

3017 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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3017 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3039 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

304 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

304 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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3043 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
(δεν έχει προϋποθεση του 60% μιλησαμε τηλεφωνικά) 
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) (δεν εσταλη) 

3043 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Στη βεβαίωση που προσκομίζεται δεν αναγράφεται το 
ακαδημαϊκό έτος. 

305 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

305 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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3050 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3050 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

3050 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

3050 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης - ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ 
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3050 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

3050 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3050 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψηφίου (εφόσον είναι 
υπόχρεος) ή των γονέων του (εφόσον είναι εξαρτώμενο 
μέλος). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

3057 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

   Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

3057 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

   Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 
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3057 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3057 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

3057 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3064 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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3064 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

3064 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

 

3077 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3077 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3077 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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3077 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα» 
του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

3077 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 

3077 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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3078 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3086 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής πρόσφατη κατάστασης (Ε9) της 
μητέρας του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) πρόσφατη του 
πατέρα  του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018 

3091 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
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3093 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, ή ληξιαρχική 
πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση που είναι μη 
αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3094 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3094 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3094 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3109 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

3123 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 

3128 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

3128 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 
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3128 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018, 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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3128 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

3131 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

3131 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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3131 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3131 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

 

3145 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3145 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

3145 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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3150 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3150 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3150 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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3161 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

3161 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3161 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3161 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3166 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Αποστολή ΥΔ με αρ. πρωτ. ΙΚΥ 21299/13-11-2018 : 
Παραίτηση από την υποτροφία ΕΚΟ 2017-2018. 
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3168 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πατέρα. 

3168 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

3168 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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3168 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

317 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

3181 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3181 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

3181 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3181 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3186 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3186 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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3188 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3188 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3192 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3192 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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3192 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3192 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3200 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

3200 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3200 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

3200 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3215 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

3215 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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3216 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3216 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3216 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3225 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3225 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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3225 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

3225 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3229 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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3229 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3235 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής (Χριστίνα) του  
υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 
(βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της 
αδελφού/ής  του υποψηφίου 
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3235 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Παρασκευή)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3235 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3235 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3235 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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3237 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3237 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3237 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3237 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

324 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3245 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση 



                                                                                811 / 1825 
 

3245 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

3245 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3248 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3248 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3248 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3260 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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3260 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3260 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

3260 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

3260 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3263 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  

3288 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

3290 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος (όχι του 2017) 

3290 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

3290 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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3290 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3290 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3290 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 

3290 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

3290 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3294 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση  μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

330 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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330 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

330 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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3302 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση (όχι του 2017) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3302 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
(όχι υπεύθυνη δήλωση) 

3302 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3307 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

3307 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 

3312 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                820 / 1825 
 

3312 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3312 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3312 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

3314 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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3314 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3314 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 
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3315 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου, o οποίος 
σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 

3336 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3336 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3344 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3347 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3347 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3347 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3347 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3355 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

. Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 
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3355 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018  
έχουν ιδιοκτησια στον τόπο σπουδών (50%μητ.) 

3355 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3355 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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3357 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3357 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

336 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

336 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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336 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3364 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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3364 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3364 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

  Η αδερφή της υποψήφιας σπουδάζει στον τόπο της κύριας 
κατοικίας. (Θεσσαλονίκη) 

3364 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

3364 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018. 
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3367 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3367 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3367 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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3367 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3367 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3373 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3379 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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3379 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

34 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

34 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 
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34 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

34 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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3411 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ζωή Παναγιώτα) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3411 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 
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3411 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

3411 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3411 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3411 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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3414 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

 

3414 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ζωή Παναγιώτα) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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3414 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

3414 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

3414 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3414 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

3414 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

342 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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342 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3423 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3423 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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3423 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3427 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

3440 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3440 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3440 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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3463 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

3463 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3463 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3463 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών  εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Αναστάσιος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
πατέρα  του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

3466 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του υποψηφίου  ως   μη 
εξαρτώμενου μέλους 
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348 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

348 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

348 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

348 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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348 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

348 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

348 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

3481 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1.Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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3481 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3481 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3481 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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3484 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3484 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

3484 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3486 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Έχει καταθέσει διαζευκτήριον από τη Μητρόπολη 
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3488 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

3488 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου,περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

3488 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

3488 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  
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3488 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
3) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε.  
 
 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

350 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3505 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3505 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  

3505 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3505 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3505 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3506 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 
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3506 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 

3512 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3512 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? 

3512 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

3512 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

3512 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   
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3513 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

3513 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3513 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3513 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3517 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3517 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3519 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

3519 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3519 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 



                                                                                855 / 1825 
 

3519 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3524 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3524 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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3524 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

3524 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

3524 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

3524 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3524 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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3528 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της 
μητέρας του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 
03.07.2018 

3528 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3534 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3534 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3534 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3534 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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3542 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
 
προσκομίζεται εσφαλμένα του 2017 
 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3542 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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3550 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3550 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

3552 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

3552 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

3552 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3554 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3554 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

3554 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

3563 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος δεν πέτυχε στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17. 
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3576 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3576 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών  εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Αναστάσιος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
πατέρα  του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

3576 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3584 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

3584 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. 

 

3584 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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3584 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

3584 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 
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3592 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3592 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

? Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 
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3592 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3592 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Π.Ο.Κ. διευκρινίσεις 

3592 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους γονέα με 67% 

3593 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3593 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3593 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3599 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ιορδάνα,Δήμητρα) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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3599 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

3599 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3599 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3599 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

3605 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3612 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3612 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιούσιας του 
υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 
(βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
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3612 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3621 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

3621 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3621 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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3621 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

3621 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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3621 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

3626 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 

3626 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος, 
όπως αναφέρεται στην αίτηση (κατατέθηκε του 2017). 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3626 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3626 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

3626 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Δεν έχει επιτύχει στο 60% των μαθημάτων 

3630 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

3630 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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3630 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

3630 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης με το γνήσιο της υπογραφής. 

3630 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3632 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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3632 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

3632 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3633 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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3633 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3633 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3633 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3635 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

3635 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3635 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3635 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

   Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3635 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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3641 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

3641 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Η φοίτηση πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα 
της μόνιμης κατοικίας ή όπου ο υποψήφιος ή οι γονείς του 
διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

3641 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Η φοίτηση πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα 
της μόνιμης κατοικίας ή όπου ο υποψήφιος ή οι γονείς του 
διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

3643 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3643 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3643 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

3643 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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3654 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3654 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

3654 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3671 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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3674 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3674 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας: γονείς διαζευγμένοι 
(διαζευκτήριο Μητρόπολης) 

3674 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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3674 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3674 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης (με ημ/νια και γνήσιο υπογραφής) 

3676 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

3676 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3676 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 
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3689 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

3689 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

3689 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3691 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών ευρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.  
 
 
Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα. 

3691 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα και άνω 

3707 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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3707 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

3707 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3707 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. (Δεν κατατέθηκε 
σχετική βεβαίωση) 

3707 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
(προσκομίζεται βεβαίωση με ποσοστό 10% επιτυχούς 
εξέτασης) 
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3707 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3717 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

3717 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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3728 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης), 
& 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

3728 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

3728 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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3732 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3732 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα» 
του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

3732 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 



                                                                                889 / 1825 
 

3733 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

3733 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3733 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3735 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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3737 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

ανακριβής δήλωση ιδιοτήτων.  
εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος στο Ε1 Ττων γονέων, 
όμως δεν δηλώνει τα ΑΦΜ των γονέων προκειμένου να 
υπολογιστεί το κατά κεφαλήν εισόδημα.  

3738 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των 
γονέων. 

3738 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
& 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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3742 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

3742 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

3742 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
(προσκομίζεται μη υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση. 
παρόλα αυτά ο υπάλληλος ΚΕΠ βεβαίωνει το γνήσιο της 
Υπογραφής) 

3746 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

 

3746 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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3746 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

3746 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

3751 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3751 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

3751 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

3751 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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3751 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3751 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

3757 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

3762 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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3762 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

3762 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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3762 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3762 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3767 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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3767 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3767 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

3767 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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3767 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3768 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3768 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3768 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3768 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

3768 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3776 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3776 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3776 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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38 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου πριν την 
μετεγγραφή του για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης 
εγγραφής στο ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος 
σπουδών και τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του 
προγράμματος σπουδών, καθώς και την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το 
«Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» 
του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

38 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

38 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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3804 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3804 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3810 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3810 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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3810 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3812 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3812 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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3812 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδελφού φοιτητή εξαρτώμενου μέλους του υποψηφίου 
(το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  όπως  
εμφανίζεται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3812 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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3815 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3815 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

3815 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

3815 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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3815 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

3817 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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3817 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
?  Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

3817 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδελφής φοιτήτριας εξαρτώμενου μέλους του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζεται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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3817 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3823 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

3823 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

3823 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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3824 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

3824 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

3824 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

383 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

383 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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383 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

383 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

383 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3830 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3830 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

3830 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3830 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3830 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ) 

3833 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

3833 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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3844 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

3844 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3844 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

3848 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 



                                                                                914 / 1825 
 

3856 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3856 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3865 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3865 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

3865 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

3866 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

3866 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας  (γονείς διαζευγμένοι) 
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3866 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3866 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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3869 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3869 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

3870 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 
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3870 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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3870 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

3870 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3879 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3879 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης 
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3879 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3879 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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388 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

388 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

388 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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388 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

3883 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου(εκεί που 
κατοικεί μόνιμα όχι εκεί που σπουδάζει) 

3883 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

3883 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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3883 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

3883 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

3883 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3885 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3885 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3885 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
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3892 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3892 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3892 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος σπουδάζει στο νομό μόνιμης κατοικίας του. 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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3903 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3903 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

3903 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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3903 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

3924 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

3924 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πατέρα. 

3924 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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3924 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

3930 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3930 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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3935 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3935 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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3935 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

    Ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 50% των 
μαθημάτων. 

3945 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

3945 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει χωρίς ημ/νια και 
αρ. πρωτοκόλλου) 

3945 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

3953 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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3960 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

3961 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

3961 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Πρωτότυπη υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής 
οικογένειας (ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 

3961 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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3961 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

3961 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

3991 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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40 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

40 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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40 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

40 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

40 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

400 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 



                                                                                935 / 1825 
 

4013 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4013 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4013 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης  
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4013 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4013 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

4016 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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4019 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4019 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4019 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4019 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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4019 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

4030 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4036 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

4036 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΄προκύπτει 
ότι διαμένει η  οικογένεια στον τόπο σπουδών 

4036 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Από το Ε9 των γονέων προκύπτει η ύπαρξη ακινήτων στον 
τόπο σπουδών 
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4036 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

4048 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

4058 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4058 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια     Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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4058 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

4058 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

   Η αδερφή της υποψήφιας σπουδάζει στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας. (Κεφαλονιά) 

4064 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συμπληρώθηκε ο ΑΦΜ στον οποίο είναι εξαρτώμενο 
μέλος ο υποψήφιος και γι΄ αυτόν τον λόγο δεν υπολογίστηκε 
σωστά το κατά κεφαλήν εισόδημά. 
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4064 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4067 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4067 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

4072 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4072 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

4072 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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4072 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

4072 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση. 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4072 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 



                                                                                944 / 1825 
 

4075 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 2015) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4075 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4075 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

4075 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος (στάλθηκε του 2015) 

4084 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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4084 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

409 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

409 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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409 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

409 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4109 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

7. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα  τέκνα  

4118 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του παλινοστούντα στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 
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4123 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

4123 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4123 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Φραντζέσκος Γεώργιος)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

4123 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4125 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

4125 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 
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4125 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4131 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4131 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4131 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

414 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4146 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4146 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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4146 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1.Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

4146 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4147 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

4149 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει αλλά δεν αναφέρει 
το 2017-2018) 

4149 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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4149 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4149 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4149 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

415 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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415 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4158 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4158 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

4158 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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416 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017  

416 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πατέρα 

4166 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

4166 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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4166 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

4166 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4167 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4167 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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417 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

418 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 

418 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 
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418 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
πατέρα  του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 
03.07.2018 

418 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

4182 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

4182 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4182 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

4182 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

4182 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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4182 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4187 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

4187 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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4187 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

4190 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

4190 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 
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4190 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

4190 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4191 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας 67% του τέκνου ή συζύγου 
ή γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση  

4197 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

4197 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

4207 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει 
εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

4207 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

2. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα και άνω 
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4207 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

421 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

421 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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421 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

421 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

4216 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4216 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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4216 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4227 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

4227 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 



                                                                                966 / 1825 
 

4231 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4231 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

4231 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από το τμήμα/σχολή περί μη διαμονής σε 
φοιτητική εστία και περί μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή 
άλλον φορέα για το ακαδημαικό έτος 2017-2018 

4237 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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4237 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4237 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

425 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

425 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

425 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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425 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4274 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4274 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

4274 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  τέκνου 
μονογονεϊκής οικογένειας  
(γονείς διαζετγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 



                                                                                969 / 1825 
 

4274 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

4275 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

4275 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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4275 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4275 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4276 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4276 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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4276 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

4281 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του Παλιννοστούντος 

4284 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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4284 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4284 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4290 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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4291 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

4291 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4291 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
εκκαθαριστικό μητέρας για το 2016. προσκομίζεται του 
έτους 2017 
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4291 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζύγιο) 

4293 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

4293 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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4293 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4293 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4295 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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4319 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδερφής φοιτήτριας και Ε9 3ης αδερφής (τα οποία να 
έχουν εκδοθεί μετά της 03.07.2018) εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

4319 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4330 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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4330 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4330 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4335 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

4335 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 



                                                                                979 / 1825 
 

4335 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

4335 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

4335 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4337 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4337 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4337 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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4337 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4351 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για την 
επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 

4351 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4351 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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4351 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Χρήστος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4351 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4351 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

4351 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4353 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
 
(γονείς διαζευγμένοι) 

4353 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4353 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4353 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης της μητέρας 

4357 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

   Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 
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4357 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  της μητέρας της 
υποψήφιας,όπως αναφέρεται στην αίτηση 

4357 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

4357 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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4357 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

   Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή) της 
μητέρας 

4359 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

4359 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4359 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
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4359 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4359 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

4359 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
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4362 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4362 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου, ο οποίος  
σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 

4362 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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4369 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών ευρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.  
(Νομός Θεσσαλονίκης) 

4369 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

4369 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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4371 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

4373 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4373 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

 

4373 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4373 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

4373 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 
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4373 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4376 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

4376 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου που σπουδάζει 
ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας. Υπάρχει ακίνητο στο Ε9 του 
πατέρα στο τόπο φοίτησης του υποψηφίου. 
& 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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4376 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

438 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

4381 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 
(δηλωθείσα ιδιότητα που μοριοδοτήθηκε. Δεν 
προσκομίζεται σχετικό έγγραφο) 
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4383 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

4383 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πατέρα υποψηφίου. 
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4386 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4386 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

4386 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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4388 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης), 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

4388 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 
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4388 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

4388 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

4393 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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4401 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

4401 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4401 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 
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4406 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4406 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

4406 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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4406 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4414 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4414 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4414 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

4414 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4415 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4415 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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4415 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4415 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4416 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. Υπάρχει ακίνητο στον τόπο σπουδών 
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4431 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος 

4431 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

4431 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

4431 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

4431 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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4431 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
η φοιτήτρια αδελφή του αιτούντα είναι, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτήτρια προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. (Πρέπει επιπλέον να  βεβαιώνεται οτι η εν λόγω 
φοιτήτρια είχε εγγραφεί και φοιτούσε τόσο στο χειμερινό 
όσο και στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-
2018) 

4431 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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4431 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

4440 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία  

4454 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4454 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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4454 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4455 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

4455 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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4455 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4458 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

4458 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν προκύπτει ότι το ακαδ, έτος 2017-2018 ο αδερφός είναι 
φοιτητής, αλλά το ακαδ. έτος 2018-2019 
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4458 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1)Κατατέθηκε ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ Ε9 της μητέρας στο οποίο 
εμφανίζεται διαμέρισμα με πλήρη κυριότητα στον τόπο που 
σπουδάζει η υποψήφια. 
2)Δεν κατατέθηκε Ε9 ή ΥΔ από την υποψήφια. 

4458 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

4468 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  τέκνου 
διαζευγμένων γονέων 
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4468 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

447 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

447 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4488 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 
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4489 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης)  
 
εσφαλμένα υποβάλλει η φοιτήτρια για λογαριασμό του 
αδελφού της 

4489 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4489 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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4489 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4492 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4492 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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4492 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

45 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

45 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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45 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

45 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4505 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 



                                                                                1012 / 1825 
 

451 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

451 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος σπουδάζει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

451 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4512 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

4512 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4512 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4522 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4522 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4522 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

4528 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

4528 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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4528 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

4528 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

4528 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4529 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

4530 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 

4532 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, δεν φέρει το γνήσιο της υπογραφης 
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4532 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας 

4532 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης 

4533 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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4533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4533 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4536 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4536 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4542 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4542 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

?  
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης του 
πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
πατέρα 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4543 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 3ου τέκνου (Διονυσία) εξαρτώμενου μέλους του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζεται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4543 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4543 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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4543 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4544 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης  
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4544 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση πρόσφατη από το Τμήμα/Σχολή από την οποία 
προκύπτει ότι ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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4544 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

4547 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4547 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 



                                                                                1023 / 1825 
 

4547 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4547 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4547 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί META την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
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4548 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4548 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4577 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4577 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της 
μητέρας του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4577 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

458 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
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458 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

458 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

458 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4586 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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4586 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4586 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

4586 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων μελών 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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4601 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4601 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του 
υποψηφίου       

4601 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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4601 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

4605 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4611 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4611 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4616 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4627 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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4627 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4631 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4631 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4631 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

4636 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

4636 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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4636 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4636 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4642 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

4642 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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4642 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

4643 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4643 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Από την εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης 
του πατέρα του υποψηφίου προκύπτουν ακίνητα στον ίδιο 
νομό που σπουδάζει ο υποψήφιος 

4644 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
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4647 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Σπυριδούλα)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4647 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4657 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

4657 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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4657 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4657 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4657 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει χωρίς ημ/νια) 

4662 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4662 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4662 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

4684 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
(του Παιζάνη Θεοφάνη) 

469 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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469 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

469 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

4697 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4697 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

4697 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4701 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας . 

4710 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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4710 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4710 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του 
υποψηφίου?  
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

4710 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
(προσκομίζεται βεβαίωση χωρίς να αναγράφεται το 
ακαδημαϊκό έτος) 

4717 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας υποψηφίου. 
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4717 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

4717 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

4717 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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4718 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

4718 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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4718 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

4718 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

4720 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
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4720 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4724 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

4724 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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4724 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4724 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4724 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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4738 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

4738 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

474 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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474 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

4740 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Η υποψήφια έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 50% των 
μαθημάτων για το ακαδημαικο έτος 2016-2017. 

4740 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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4750 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4750 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4750 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4750 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

4750 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

4750 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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4760 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψηφίου  

4760 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

4775 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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4775 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

4775 Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων. 
Δεν προκύπτει  για τον υποψήφιο  ότι είναι ορφανός  από 
ένα /δύο γονείς  

4775 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

4775 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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4775 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

4775 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν προκύπτει  για τον υποψήφιο  ότι είναι ορφανός  από 
ένα /δύο γονείς  

478 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

478 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

478 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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478 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

478 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

478 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   
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4782 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4782 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

4785 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4794 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4794 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4806 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης. 
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4806 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης, σε περίπτωση μηδενικού Ε9 (κενού), 
απαιτείται: 
 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 της 
πρόσκλησης. 

4806 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό 
σημείωμα/τα) φορολογικού έτους 2016, που αντιστοιχεί 
στον Α.Φ.Μ. του υποψηφίου. 
 
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι  υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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481 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

481 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

481 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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4810 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
(προσκομίζεται βεβαίωση με ποσοστό επιτυχούς εξέτασης 
μαθημάτων 45% ) 

4810 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4816 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

4838 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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4839 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

4839 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των 
αδελφών (εξαρτώμενων μελών  όπως εμφανίζονται στο Ε1)  
του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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4839 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

484 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

484 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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484 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4841 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4841 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
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4841 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4841 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

4848 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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4848 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4848 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

4848 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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4852 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4852 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4859 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

4859 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης (η μητέρα έχει στείλει ΥΔ για αίτηση 
διαζυγίου -1/2/18, που εκδικάζεται στις 15/10/18) 
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4859 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

4859 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

4859 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα) (έχει στείλει αγωγή-αίτηση 
διαζυγίου -1/2/18) 

4859 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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4866 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4866 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

4866 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. Ε9 μητέρας, υποψήφιας 
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4866 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  Είναι έγγαμη 

4866 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  Ε1 νέου συζύγου 

4866 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Νέος σύζυγος 

4869 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4874 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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4874 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του αδελφού του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδελφού του 
υποψηφίου 

4874 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4874 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

4874 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4874 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου.Βεβαίωση 
περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4876 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

4877 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4877 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4882 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

4882 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του αδελφού του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδελφού του 
υποψηφίου 

4882 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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4882 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

4882 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4882 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

4885 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

4900 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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4900 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
(Του Παπαδημητρίου Βασίλη) 

4900 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

4900 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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4907 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν δηλώθηκε ΑΦΜ μητέρας παρότι εξαρτώμενο μέλος το 
έτος 2016. 

4907 Ληξιαρχική πράξη θανάτου πατέρα. 
Δεν προσκομίστηκε παρότι δηλώθηκε στην αίτηση και 
επηρεάζει το εισοδηματικό κριτήριο. 

4907 Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων. 
Δεν προκύπτει για τον υποψήφιο ότι είναι ορφανός από δύο 
γονείς. 

4907 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Δήλωση ανακριβών στοιχείων. 

491 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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491 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

4913 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4926 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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4926 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4926 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

4926 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

4930 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

4930 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 
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4930 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

4930 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

4930 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4933 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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4933 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του Παλιννοστούντος στο πρόσωπο 
του υποψηφίου. 

4933 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

4933 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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4946 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4946 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4970 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  

4970 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

4970 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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4970 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

4970 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

4984 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει 
ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου κατέστη 
αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη Γραμματεία 
του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου. 

4984 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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4984 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση, 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο αδερφός  , 
όπως αναφέρεται στην αίτηση. 

4984 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

εν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

4985 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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4985 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    ήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 

4985 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4985 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4985 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

4985 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου  

4987 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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4988 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του υποψήφιου περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

4988 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

4988 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής μεταφρασμένο. 



                                                                                1082 / 1825 
 

4988 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

4990 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5004 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5004 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 
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5004 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5004 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5011 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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502 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

502 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5035 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 

5035 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5035 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5042 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

5045 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5053 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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5053 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5053 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
 
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

5053 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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5082 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5082 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

5082 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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5085 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

5085 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5085 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5085 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

5086 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

5086 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5086 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5094 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5094 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5094 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

5094 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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5094 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

51 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5117 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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5117 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5117 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

514 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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514 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

514 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

514 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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5145 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

5145 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

5145 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 
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5145 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 

5145 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

5145 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5145 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5146 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν προσκομίζεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
διαζυγίου ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με 
τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα) 

5146 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

5146 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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5146 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5146 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 



                                                                                1098 / 1825 
 

5147 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

5147 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

5147 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5147 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 



                                                                                1099 / 1825 
 

5162 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5162 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5162 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5162 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5170 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

5170 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5176 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5176 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5176 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5176 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5176 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 



                                                                                1102 / 1825 
 

5182 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα) φορολογικού έτους 2016 
του πατέρα  που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που 
έχουν δηλωθεί στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι 
υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που 
ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016,  
 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

5182 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής να φαλινεται και το όνομα του 
πατέρα το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης 

5182 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) του 
πατέρα που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος 
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5182 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5182 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

5189 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5189 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

5189 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

5189 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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5201 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

5201 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5201 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας   του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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5214 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5214 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5214 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5231 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5231 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5232 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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5232 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

5232 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5232 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5236 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5236 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5236 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5237 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5237 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5237 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5237 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5241 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου όπου 
διαθέτει ο υποψήφιος ή η οικογένειά του ακίνητη ιδιοκτησία 
(πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) 
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5241 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5241 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5245 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5245 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5245 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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5245 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

5245 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

5248 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 



                                                                                1115 / 1825 
 

5248 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5248 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

5249 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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5249 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

5249 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία 
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης)σία . 

5250 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5253 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

5253 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου 

5253 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου, τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 
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5253 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5253 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 



                                                                                1119 / 1825 
 

5257 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5257 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

526 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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526 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

5271 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5271 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5271 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5273 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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5273 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5286 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

5286 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1123 / 1825 
 

529 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

529 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5293 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5293 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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5293 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

53 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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53 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

53 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδελφού φοιτητή και Ε9 3ου τέκνου (Παρασκευή-
Ευαγγελία) εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  όπως  
εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

53 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5303 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Συντρέχει το κριτήριο αποκλεισμού του κεφ. Β, παρ. 2γ 
(εισαγωγή σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 
επιπλέον του αριθμού εισακτέων). 

5309 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5309 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5309 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5320 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5320 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

5320 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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5320 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5327 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5327 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5338 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου 

5338 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

5338 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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5346 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5346 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

5346 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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5346 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

5346 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5348 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5348 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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5348 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5348 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5349 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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5349 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5349 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5349 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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535 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

535 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

535 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

535 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

 

535 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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535 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

535 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

5363 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για την 
επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 
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5367 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Ε9 2 άλλων αδελφών (Κίμων, Ανθή) εξαρτώμενων μελών 
του υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5367 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5367 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5373 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

5373 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

5373 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

? Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 
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5373 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

538 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5383 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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5389 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5389 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

539 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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539 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

? Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 

539 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

539 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5392 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5392 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5392 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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5399 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

5399 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

5399 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

5399 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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5399 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 

5403 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5403 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  



                                                                                1144 / 1825 
 

5403 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5405 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5405 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                1145 / 1825 
 

5405 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5406 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
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5406 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία  
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5406 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

5406 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5406 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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5408 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5408 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης 

5408 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 
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5408 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5408 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5414 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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5414 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5414 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5414 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5418 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5418 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5418 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5418 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5422 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

5422 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

5424 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                1152 / 1825 
 

5424 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

5424 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5429 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                1153 / 1825 
 

5429 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5429 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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5429 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

5433 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

5433 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5433 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

5433 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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5433 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

544 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

544 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

544 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5441 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5441 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

5441 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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5441 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5449 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5449 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5449 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5449 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5449 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5449 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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5451 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5451 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5451 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

546 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

546 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  τέκνου 
διαζευγμένων γονέων 

5465 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπάρχει ακίνητο στον τόπο σπουδών / Λείπει Ε9 ή  Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής 
δήλωσης Ε9 της μητέρας 
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5465 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    Προσκομίθηκε Ε1 του 2015 

5465 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   Προσκομίθηκε Ε1 του 2015 

5465 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. Προσκομίθηκε εκκαθαριστικό του 2015 

5465 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν προκύπτει ότι η υποψήφια διαμένει εκτός τόπου 
μόνιμης κατοικίας 
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5466 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 
2017) 

5466 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος (στάλθηκε του 2017) 

5466 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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5466 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

5466 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

547 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους το οποίο σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε 
ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του. 
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5473 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 επ 
ονόματι της υποψήφιας ,περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και 
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016 

5473 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν κατατέθηκε βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης 
(έντυπο Ε9) της  υποψήφιας  

5474 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
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5474 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5474 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα) φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016 
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5475 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5475 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 
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5476 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5476 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5476 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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5485 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5485 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) διευκρ. στη β. σπ. 
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5485 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5485 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5487 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5487 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

549 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1171 / 1825 
 

549 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

549 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5491 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1172 / 1825 
 

5491 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5491 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5491 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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5493 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5493 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5495 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης 



                                                                                1174 / 1825 
 

5496 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5496 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5498 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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5499 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

5499 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

55 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου. 
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55 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα.Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

55 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

550 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου εξαρτώμενο μέλος, 
το οποίο  σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της 
Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 

550 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 

5504 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης οικογένειας 



                                                                                1177 / 1825 
 

5511 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

5511 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία  
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 



                                                                                1178 / 1825 
 

5511 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

5525 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5525 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5525 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5525 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5525 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

553 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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553 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

553 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

5539 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5539 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5539 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5556 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

5556 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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5556 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5556 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5558 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5558 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5558 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5559 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5559 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5559 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5559 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5567 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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5567 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

5567 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

5567 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

5567 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5567 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5568 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5568 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
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5568 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

5569 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου και του 
αδερφού που σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ 
της Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Υπάρχει 
ακίνητο στο τόπο φοίτησης. 
& 
2) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (πλην αυτού που έχει δηλωθεί και σπουδάζει) 
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 
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5571 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5571 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5594 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5594 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5594 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του Παλιννοστούντα στο πρόσωπο 
του υποψηφίου 

5594 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5594 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της αδελφής της υποψηφίας με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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5598 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5609 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5609 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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5609 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

5609 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για την 
επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 

5618 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5618 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

5636 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

έπρεπε να βάλει το ΑΦΜ πατ. για σωστό υπολογισμό του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος(είναι εξαρτώμενο μέλος) 

5636 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

5636 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5636 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5639 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5639 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 



                                                                                1194 / 1825 
 

5639 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5649 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5649 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
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565 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

565 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

565 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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5650 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5650 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5650 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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5651 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

5651 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5663 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας  στο όνομα της μητέρας 

5663 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

5667 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5667 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5667 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5673 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

5673 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5673 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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5673 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος πέτυχε στο 47% των μαθημάτων για το 2016-
17 κι όχι στο 60% 

5681 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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5681 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5681 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5693 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

5693 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5693 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5693 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5697 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδερφού ( του 
Δημόκα Ιωάννη) του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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5699 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5699 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5699 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5699 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5702 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5702 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου 
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5704 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

5704 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5704 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

5707 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5707 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

5707 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

5707 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5714 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 

5714 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5714 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5715 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Από την βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του πατέρα υποψήφιου και προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου 
στον τόπο σπουδών του υποψηφίου 

5743 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

ΣΤΟ ΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ Η ΑΔΕΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 



                                                                                1209 / 1825 
 

5743 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

5744 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

5744 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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5744 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5744 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5745 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Από το Ε9 του πατέρα προκύπτει ότι υπάρχει ακίνητο στον 
τόπο σπουδών του υποψηφίου (Ν. Σερρών) 

5746 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Μη αμετάκλητη απόφαση 

5746 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Η δήλωση μονογονεϊκής οικογένειας δεν υφίσταται (γονείς 
διαζευγμένοι). 
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5749 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

5749 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 



                                                                                1213 / 1825 
 

5749 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5749 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

5749 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

5751 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

5751 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 
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5753 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5753 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδελφού του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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5753 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ότι ο υποψήφιος είχε επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

5753 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

5753 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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5755 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5755 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  

.  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου 
Έχει ελληνική ιθαγένεια 

5755 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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5756 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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5756 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5756 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5756 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5758 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

5758 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5758 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
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5758 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5765 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5765 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5771 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 
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5771 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Η υποψήφια έχει περάσει το 18 % των μαθημάτων για το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

5771 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5771 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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5771 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5776 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5776 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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5776 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5784 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 

5784 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

5784 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

5784 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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5784 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5785 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5785 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5785 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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5785 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5785 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5793 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5793 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5793 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5798 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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5798 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5798 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

5798 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

58 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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58 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι,προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

58 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του/της αδελφού 
/ης υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

58 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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5805 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  (προσκομίζεται βεβαίωση 
χωρίς να αναγράφεται το έτος) 

5805 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5805 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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5805 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5805 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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5807 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

5811 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5811 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 
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5811 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5811 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

582 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

582 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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5830 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5830 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5830 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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5830 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5838 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

5847 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

5848 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5848 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

5853 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

5853 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

5853 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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5853 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

5859 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5859 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5859 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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5859 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ευστράτιος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

5859 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
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5861 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5861 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5861 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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5865 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5865 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  

5866 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5866 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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5866 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

5866 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

5869 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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5869 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

5869 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

5869 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 
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5869 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5873 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5873 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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5873 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5883 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5883 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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5883 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

5885 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

5885 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

5885 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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5885 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5885 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ευστράτιος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5888 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

5888 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5896 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5896 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5903 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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5903 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

5903 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5903 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 



                                                                                1249 / 1825 
 

5917 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

5921 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
προσκομίζεται βεβαίωση χωρίς να αναγράφεται το 
ακαδημαϊκό έτος) 

5921 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

5921 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
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5921 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

7. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα  τέκνα  

5922 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5922 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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5922 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5922 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

5922 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
(έχει υπογραφή από το πατέρα) 

5936 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5937 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5937 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

5937 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

5940 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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5945 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

5945 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

5945 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 
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5945 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

5952 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

5952 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5952 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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5952 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

5952 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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5958 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5958 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

.  Δεν έχει επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων το 2016-
2017 
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5958 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

5960 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

5960 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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5964 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

5964 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5964 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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5964 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

5973 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

5973 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. Έχει στείλει χωρίς το γνήσιο 
υπογραφής. 
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5975 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

5975 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

 

5977 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου και του 
αδερφού που σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ 
της Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. 
Υπάρχει ακίνητο στο τόπο φοίτησης. 
& 
2)Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (πλην αυτού που έχει δηλωθεί ότι σπουδάζει) 
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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60 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6011 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6011 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής (βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
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6011 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

6011 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης (έχει στείλει χωρίς γνήσιο υπογραφής) 

6011 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

6011 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6011 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6011 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης Υπέβαλλε εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά (2/11/18) 

6011 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6013 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6013 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6013 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6018 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6019 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6019 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6019 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου (έχει 
προσκομίσει χωρίς ημνια και αρ.πρωτοκόλλου) 

6019 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

6021 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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6031 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6031 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 



                                                                                1267 / 1825 
 

6034 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. (έχει 
στείλει αλλά υπάρχει σύγχυση σε ποιό εξάμηνο βρίσκεται ο 
υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης) 

6034 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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6034 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 2 άλλων αδερφών, εξαρτώμενων μελών, του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε, το 
οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

6034 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6034 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6035 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η δήλωση μονογονεϊκότητας δεν υφίσταται. 

6035 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Λείπει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας 

6039 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Κατατέθηκε του πατέρα και του υποψήφιου, 
 
2) Δεν κατατέθηκε της μητέρας και των λοιπών τέκνων 

6039 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Στο Ε1 φαίνονται 3 από τα 4 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ έχει 
δηλωθεί το κριτήριο μοριοδότησης Β1.4 
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6039 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

1) Κατατέθηκε του πατέρα και του υποψηφίου, 
 
2) Δεν κατατέθηκε της μητέρας 

6039 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1) Κατατέθηκε εκκαθαριστικό πατέρα. 
 
2) Δεν κατατέθηκε εκκαθαριστικό ή ΥΔ  περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 από τον υποψήφιο. 

6039 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Στο Ε1 φαίνονται 3 από τα 4 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ έχει 
δηλωθεί το κριτήριο μοριοδότησης Β1.4 

605 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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6053 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης. 

6053 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος (2017-
2018) χορήγησης της υποτροφίας. 

6053 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016, του υποψηφίου η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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6062 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

6062 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6062 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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6066 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα» 
του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

607 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

607 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6070 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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6070 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6071 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

6071 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

6071 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

608 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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608 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

608 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

608 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

608 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6097 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  τέκνου 
διαζευγμένων γονέων 
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61 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. δεν αποδεικνύει την ιδιότητα των 5 μορίων 

61 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

61 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    δεν αποδεικνύει την ιδιότητα των 5 μορίων 

6101 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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6101 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

6101 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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6101 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

6115 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

6116 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
Πρωτότυπο και μετάφραση 

6116 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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6116 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

6116 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα Δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ 
όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

6117 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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6117 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) (στάλθηκε του 2017-18) 

6117 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6117 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6117 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  Δεν δηλώθηκαν ΑΦΜ γονέων  

6117 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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6117 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. Δεν δηλώθηκαν ΑΦΜ γονέων 

6133 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

6146 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6153 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6153 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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6153 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών ευρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.  

6153 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6167 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6167 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του Παλιννοστήσαντα στο 
πρόσωπο του υποψηφίου. 

6167 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων(Σεπτ.2016-2017 έλεγχος) 
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6167 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

6167 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

6180 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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6180 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 

6180 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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6191 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6191 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

 

6191 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6191 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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6193 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

6193 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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6196 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

6198 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για την 
επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 

620 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

620 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας (της μητέρας του υποψηφίου) 
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620 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης (της μητέρας, όχι του υποψηφίου) 

6202 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

6202 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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6202 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου. 

6202 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

6203 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

6203 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6207 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6207 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6207 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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6207 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6211 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

6211 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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6211 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

6211 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6215 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν αναγράφεται το ποσοστο επιτυχούς εξέτασης των 
μαθημάτων του έτους 2016-2017 
Δεν συντρέχει η προϋποθεση του 60% για το ακασημαϊκό 
έτος 2016-2017. 

6215 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 
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6217 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία . 
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

6217 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

6217 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
εριουσία . 
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6225 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης 

6225 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6226 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6226 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6231 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

στο Ε1 δεν φαίνεται ως εξαρτώμενο μέλος το παιδί με την 
αναπηρία 
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6231 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6233 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

6233 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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6233 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 

6233 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

6234 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο) 
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6234 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6234 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6234 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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6234 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

6254 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6254 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6254 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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6254 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6255 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

6255 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
.  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

6255 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

6255 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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6255 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

6255 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

6255 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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6263 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

6263 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

6265 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 

6265 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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6265 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

6265 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

6265 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

627 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα της υποψηφίας 
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627 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

6272 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6272 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

6272 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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6272 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

6272 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6275 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

2. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα και άνω 

6286 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση για το 
φορολογικό έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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6286 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

6286 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

βεβαίωση για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

6286 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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630 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

630 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

6319 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6319 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

6319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 

6319 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

6321 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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6332 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

6332 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6332 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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6332 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6340 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως μη 
εξαρτώμενου μέλους. 

6340 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

6346 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 



                                                                                1311 / 1825 
 

6346 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6368 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6368 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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6368 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

6368 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

6373 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  

6383 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα Δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ 
όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 
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6383 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

6383 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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6383 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

6383 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

6384 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

6384 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6384 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6384 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

6384 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6386 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6386 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6388 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6388 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

6388 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6388 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

639 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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639 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

639 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

639 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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6390 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6390 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6393 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6393 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6393 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6395 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6395 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  
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6395 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6395 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

6395 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6398 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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6401 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως  εξαρτώμενο 
μέλος 

6401 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6421 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

6421 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

6421 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6421 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

6421 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
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6436 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

6436 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6436 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6436 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6444 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

645 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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645 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

  Η μητέρα διαθέτει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει ο 
υποψήφιος (Αθήνα) 

645 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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6453 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6453 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του αδερφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) με γνησιο υπογραφης 
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6453 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) με 
γνησιο υπογραφης 

6453 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

6454 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

   Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

6454 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

   Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 
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6479 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

6479 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
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6479 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υποψηφίου. 

6496 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Επικυρωμένη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) 
του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

6496 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6496 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

6496 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6496 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

6496 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

6506 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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6506 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6506 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

6506 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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6517 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος (στάλθηκε του 2017). 

6517 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6517 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 
2017) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6517 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 



                                                                                1334 / 1825 
 

6517 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6520 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

6520 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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6520 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
 
Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

6520 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6521 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 



                                                                                1336 / 1825 
 

6521 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

6521 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

6526 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
(Του Παπαγιάννη Σταύρου) 

6526 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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6526 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

6526 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

6526 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

655 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

6550 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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6550 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ ΓΡΑΦΕΙ 50%, ΕΝΩ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 67% 

6569 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6570 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

6570 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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6570 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  

6570 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

6576 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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6607 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

6607 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6607 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

661 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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661 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

661 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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661 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

661 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

η αδελφή του υποψηφίου σπουδάζει στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας (Ηράκλειο) 

6613 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα. 

6613 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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6620 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). ? Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 

6620 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6620 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6620 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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6622 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6622 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

6622 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

6622 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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6622 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6622 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

6639 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6644 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδερφού του 
υποψηφίου (Δημόκα Ιωάννη) η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
της 03.07.2018 
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665 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν είναι εξαρτώμενο μέλος 
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

665 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  Δεν είναι εξαρτώμενο μέλος 

665 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6651 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6651 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6651 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

1)Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
2)Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 

6654 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 



                                                                                1348 / 1825 
 

6654 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6654 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6655 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πατέρα υποψηφίου. 
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6655 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

6655 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017, η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6655 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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6659 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

6659 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

6681 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, με γνήσιο υπογραφής 
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6681 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του τέκνου της υποψήφιου ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

6681 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6683 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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6687 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

6687 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6687 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6687 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

6687 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6700 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 
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6700 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

6703 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6703 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6703 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6706 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6706 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου όπου 
διαθέτει ο υποψήφιος ή η οικογένειά του ακίνητη ιδιοκτησία 
(πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) 

6715 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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6715 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

6720 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011 (έχει 
στείλει αλλά έχει λήξει) 

6722 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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6723 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6723 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου, τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 

6723 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα σπουδών εκτός του τόπου της 
κύριας κατοικίας του υποψηφίου. 

6723 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος 
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6723 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 

6723 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου   
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

6723 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 



                                                                                1359 / 1825 
 

6723 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

6728 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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6728 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

6728 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Η φοίτηση πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα 
της μόνιμης κατοικίας 

6751 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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6751 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

6751 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν δηλώθηκε ο ΑΦΜ του γονέα που είναι εξαρτώμενο 
μέλος ο υποψήφιος και γι΄ αυτό τον λόγο δεν υπολογίστηκε 
σωστά το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

6766 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους του 
αδερφού του υποψηφίου ,ο όποιος  σπουδάζει ως 
προπτυχιακός φοιτητήςς σε ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του τόπου 
μόνιμής κατοικίας τους. 
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6766 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

6766 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης), 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) . 
 και 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης. 

6766 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) της 
μητέρας του υποψηφίου. 
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6767 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6769 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

6785 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

6785 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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6785 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

6785 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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6785 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

6785 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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679 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

679 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

679 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6795 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

6795 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν προσκομίζεται Αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
διαζυγίου ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με 
τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα). 
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6795 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

6795 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς σε διάσταση, προσκομίζονται σχετικά έγγραφα) 

6795 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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6799 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6799 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

684 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

684 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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684 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

684 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

6842 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι η 
δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου κατέστη αμετάκλητη 
ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του καθ΄ 
ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

6842 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6842 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

6842 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης - ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ 

6842 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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6849 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση για το 
φορολογικό έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 

6849 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

6857 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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6857 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6857 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6857 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6875 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

6875 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
& 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

6875 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

6881 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  τέκνου 
διαζευγμένων γονέων 

6889 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Έχει δηλώσει το κριτήριο Β1.4 αλλά στο Ε1 του πατέρα 
φαίνονται μόνο δύο εξαρτώμενα τέκνα. 
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6893 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6893 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

69 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Από την προσκομισθείσα βεβαίωση προκύπτει ότι για  το 
διαστημα οκτωβρίου 2017 - Ιανοαρίου 2018 η υποψηφία 
διέμενε σε φοιτητική εστία.  

6912 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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6912 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Λυκούργος,Βασιλεία) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

6912 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 

6912 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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6913 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6913 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6913 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Η υποψήφια δεν είναι δηλωμένη ως εξαρτώμενο μέλος στο 
Ε1 της μητέρας. 

6913 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6915 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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6915 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

6915 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6919 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

6919 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

6919 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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6919 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

6919 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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6919 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

6935 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6935 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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6935 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

6940 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

6948 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

6948 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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6948 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6948 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6949 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                1382 / 1825 
 

6949 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

6949 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 



                                                                                1383 / 1825 
 

6953 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

6953 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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6953 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6953 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6953 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

6964 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλήρης 2016 (έντυπο Ε1) 
που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.  

6964 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση πρόσφατη από το Τμήμα/Σχολή από την οποία 
προκύπτει ότι ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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6964 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6964 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

6964 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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6969 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

6969 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

6969 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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6969 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

6971 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

6971 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

6980 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

6980 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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6980 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

6980 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

6988 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

6988 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας: γονείς διαζευγμένοι (έχει 
προσκομίσει διαζευκτήριο από Μητρόπολη και απόφαση 
από Πρωτοδικείο) 
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6988 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

70 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

70 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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7020 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Η μητέρα του υποψηφίου κατέχει κατά πλήρη κυριότητα 
ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στον τόπο σπουδών του 
υποψηφίου 

7020 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

7025 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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7025 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (στάλθηκε 
για το 2017-18) 

7025 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

7025 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7030 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7030 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7030 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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7030 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7036 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7036 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7038 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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7038 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7058 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7058 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7058 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

707 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών ευρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.  
 
 
Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα. 

707 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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707 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

707 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

707 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του/της αδελφού 
/ης υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

707 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   
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707 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7070 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

7084 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της 
διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί 
ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. 

709 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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709 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης - ακ. έτος 2017-
2018 

709 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδελφού του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7096 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

7096 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 
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7096 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

7102 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

    Η υποψήφια σπουδάζει στον τόπο της κύριας κατοικίας 
της. (Θεσσαλονίκη) 
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7102 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

711 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

7128 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7128 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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7128 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ιωάννα) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7136 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 
? 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.18 

7136 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν αναφέρει ΑΦΜ γονέων ,δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος,ενώ το δηλώνει 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 
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7136 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

? Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 

7136 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

7136 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 



                                                                                1403 / 1825 
 

7141 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  
(προσκομίζεται βεβαίωση με ποσοστό 33%) 

7141 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7141 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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7143 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

7143 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

7143 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 
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7143 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7150 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7150 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7157 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7157 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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7157 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7157 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του Παλιννοστούντος 

7160 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7160 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

7160 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7171 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

7171 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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7178 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7178 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7178 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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7178 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7181 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

7185 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου 

7185 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7185 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7185 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7200 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δήλωση μονογονεϊκότητας ενώ δεν υφίσταται 
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7200 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9 της μητέρας 

7200 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  Δήλωση μονογονεϊκότητας ενώ δεν υφίσταται 

7208 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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7208 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

7208 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του πατέρα. 

7208 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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7232 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 της μητέρας. 

7232 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Ο υποψήφιος σπουδάζει εντός τόπου μόνιμης κατοικίας. 

726 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7261 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7261 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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7268 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης), 

7268 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) της 
μητέρας υποψηφίου. 

7272 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7273 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Δεν κατατέθηκε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων 
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7273 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν υποβλήθηκε Ε1 στο οποίο ο υποψήφιος είναι 
εξαρτώμενο μέλος 

7273 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

 

7273 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7273 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

 

7273 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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7275 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7275 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

7275 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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7285 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7285 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7285 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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7291 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7291 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

7291 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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7291 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

730 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

730 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

730 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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730 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

730 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

730 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 

730 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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7301 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

731 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

731 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7313 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7313 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7313 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7317 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7317 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7317 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7323 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 

7323 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7323 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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7323 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

7323 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7326 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7326 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7326 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7331 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7342 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7348 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

7348 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
.  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 
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7348 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

7348 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 
 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7350 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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7353 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

7369 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7369 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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7369 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
(προσκομίζεται βεβαίωση με 17% ποσοστό επιτυχούς 
εξέτασης ) 

7370 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 
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7370 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

7370 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7370 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

7384 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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7384 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

7384 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

7384 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7384 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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7395 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Από τη βεβαίωση προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 

7395 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7395 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). (Έχει προσκομίσει αίτηση του 
2011 προς το Πρωτοδικείο έκδοσης συναινετικού διαζυγίου) 
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7395 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας (γονείς διαζευγμένοι) 

7395 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

7395 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7402 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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7402 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7402 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

7402 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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741 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  

Η άδεια διαμονής ανακλήθηκε γιατί η υποψήφια απέκτησε 
ελληνική ιθαγένεια από 8/09/2017, σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 2017/11767-08/02/2018 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

741 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

741 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου, προσκομίζεται ελληνική ταυτότητα 

7415 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 
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7415 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

7415 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7415 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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7416 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7416 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

  Αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που 
έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

7416 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7416 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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7416 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

743 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

743 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 3ου τέκνου (Αθανάσιος) εξαρτώμενου μέλους του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

743 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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7433 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7444 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

ο αδελφός του υποψήφιου( 5 μόρια) δεν  είναι εξαρτώμενο 
μέλος στο ίδιο Ε1 με τον υποψήφιο 

7444 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

                Βεβαίωση σπουδών ότι ο αδελφός του υποψήφιου 
ήταν ενεργός  φοιτητής  και το χειμερινό και το εαρινό  
εξάμηνο   του  2017-2018  

7444 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

7448 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7448 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7448 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7448 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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7449 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7449 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

7449 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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7449 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7455 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7455 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

7457 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7457 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7462 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

7462 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

7462 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7462 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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7469 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7469 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7470 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7470 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1446 / 1825 
 

7472 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7472 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7472 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1.Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 



                                                                                1447 / 1825 
 

7495 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7495 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

7495 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος - όλες οι σελίδες 

7495 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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7495 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7495 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 

7495 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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7533 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7533 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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7533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7537 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

7537 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 Δεν έχει επιτύχει εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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7538 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7538 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
προσκομίζεται βεβαίωση με ημερομηνία 13/02/2017 

7538 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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7538 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7540 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

7540 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση. 

7540 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο αδερφός  , 
όπως αναφέρεται στην αίτηση. 
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7541 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7541 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7541 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7547 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψηφίου (εφόσον είναι 
υπόχρεος) ή των γονέων του (εφόσον είναι εξαρτώμενο 
μέλος). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του υποψηφίου  ως   μη 
εξαρτώμενου μέλους 
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7547 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  του υποψηφίου  ως   μη 
εξαρτώμενου μέλους 

7547 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του  μετανάστη   

7547 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7549 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για την 
επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός πρωτοετών φοιτητών), 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής 
του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων. 
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7550 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας / Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητων του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

7550 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

7550 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

7550 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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7556 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7556 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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7556 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7556 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7562 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

7562 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει εκδοθεί 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
αποδεικνύει την ιδιότητα του Παλιννοστούντος ή αντίγραφο 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχει 
εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 
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7562 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου. 

7562 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

7566 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει με ημ/νια πριν την 
υποβολή της αίτησης 27/6/18) 

7566 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
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7566 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7566 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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7570 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7570 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του  

7570 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ 
(βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης)  
προσκομίζεται βεβαίωση που δεν αναγραφεται ο τρόπος 
εισαγωγής 
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7570 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
προσκομίζεται βεβαίωση με ημερομηνία 24/1/2017 

7570 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7580 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7581 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7581 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7581 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7587 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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7587 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7590 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

7590 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 

7590 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7590 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7590 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

7590 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

7596 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

7596 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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7596 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας της e-αίτησης με τα 
δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ κλπ) για τον 
υπολογισμό των μορίων του κριτηρίου 2 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ): Η υποψήφια εμφανίζεται ως μη εξαρτώμενη (έχει 
δηλώσει μόνο το δικό της ΑΦΜ) ενώ παράλληλα φαίνεται 
ως εξαρτώμενη στο Ε1 της μητέρας, με αποτέλεσμα να μην 
καλύπτεται το κριτήριο 2. 

7596 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7601 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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7601 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

7601 Ληξιαρχική πράξη θανάτου πατέρα. 
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7601 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7601 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7601 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

761 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δ.Σ. συμπληρωματικό σημ.-Εφόσον η μεταγραφή του 
υποψηφίου πραγματοποιήθηκε σε χρόνο κατά τον  οποίο   
είχε εξετασθεί σε μαθήματα του  Α΄εξαμήνου σπουδών 
ακαδ.έτους 2016- 2017 ,λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του 60% όπως επίσης και τα μαθήματα που 
εξετάσθηκε επιτυχώς κατά την εξεταστικη περίοδο του 
Σεπτεμβρίου 2017 . 
-Εάν από το ΑΕΙ στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή 
δεν δόθηκε στους υποψηφίους  η δυνατότητα για εξέταση 
των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου λόγω εγγραφής τους 
απευθείας στο εξάμηνο σπουδών, το 60% των μαθημάτων 
υπολογίζεται μόνον από το συγκεκριμένο εξάμηνο καθώς και 
του Σεπτεμβρίου 2017. 
-Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα που 
αφορούν το ακαδ.έτος 2016- 2017 εφόσον ο υποψήφιος 
εξετάσθηκε επιτυχώς σε αυτά μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 
 
Βεβ σύμφ. με Δ.Σ. 
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761 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

761 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

761 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7620 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7620 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 της μητέρας 

7620 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

7620 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7622 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

7622 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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7622 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ελένη,Κωνσταντίνος)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

7622 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

7622 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7622 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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7622 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

7626 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7626 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
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7626 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

763 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση Σχολής: προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017  

763 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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7639 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7639 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

7639 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

7639 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 
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7639 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7639 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  
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7640 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7640 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7640 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έχει στείλει αλλά δεν αναφέρει 
το 2017-2018) 

7640 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου (έχει στείλει με ημ/νια 28/3/18) 
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7640 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

7645 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7645 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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7648 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7648 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

7648 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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7648 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7648 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

7648 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7651 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7651 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7662 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

 

7662 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7662 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΕ ΙΕΚ 

7663 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7663 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7665 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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7665 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

7665 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7665 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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7666 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. Ε9 πατέρα, μητέρας και υποψηφίου 

7666 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Γονέων 

7666 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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7666 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

7666 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

7672 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7672 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7672 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                1485 / 1825 
 

7672 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7675 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7675 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7675 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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7675 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7675 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 
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7675 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7677 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

7677 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7688 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

7688 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης με Σφραγίδα από ΚΕΠ 
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7688 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7691 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

7694 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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7694 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

7694 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7698 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
 
(στο Ε1 εμφανίζονται 2 εξαρτώμενα μέλη) 

77 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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77 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

77 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7701 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 
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7701 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7705 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7705 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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7705 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7705 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

771 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  ένα ή 
περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 
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7716 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

7716 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 

7719 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο 
μέλος ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση για το 
φορολογικό έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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7719 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση πρόσφατη όχι του 2017 του αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας (ν.1599/1986) ότι δεν είναι 
έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,  

7719 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) πρόσφατο της 
μητέρας του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 
03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7732 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7732 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο φοιτητής δεν σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης 
κατοικίας. 
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774 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

774 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

774 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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774 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

7740 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7740 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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7740 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

7740 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7740 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7740 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

7743 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1499 / 1825 
 

7743 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

7743 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

7743 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

? Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1. 



                                                                                1500 / 1825 
 

7743 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7751 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7751 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7751 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

7751 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ (ημερομηνία λήξης 
άδειας) 

7751 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7751 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7751 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7754 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  
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7754 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

7754 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

7754 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 

7754 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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7754 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

7754 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7762 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

7762 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7762 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7762 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7767 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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7767 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

7767 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

777 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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777 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση σχολής: προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017  

777 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7776 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7776 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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7776 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

7779 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7779 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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7779 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

7779 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7779 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

7779 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως αρχηγός 
μονογονεϊκής οικογένειας 

7788 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7788 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7788 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7796 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

7802 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7813 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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7813 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7814 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7814 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

7814 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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7816 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7816 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

7816 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7824 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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7824 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7824 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7840 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

7840 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 

7840 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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7840 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

7842 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα και άνω 

7848 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) Δηλαδή μετά τις 03/07/2018 
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7848 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7848 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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7851 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7851 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7851 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1.Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης)  
 
2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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7851 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

786 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

786 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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786 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 786 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
 

787 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 



                                                                                1520 / 1825 
 

787 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

787 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

787 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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7879 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7879 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7888 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

7896 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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7896 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων για το  δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 (βλέπε Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

7896 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7896 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 

79 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

1. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
2. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως  εξαρτώμενο 
μέλος 

79 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

791 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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791 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

791 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

7912 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7912 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

7912 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7914 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

7914 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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7914 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7930 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

ο αδερφός για τον οποίο έχει μοριοδοτηθεί με τα μόρια της 
αναπηρίας δεν είναι εξαρτώμενο μέλος στο Ε1 

794 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

794 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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794 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

794 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν πέτυχε ο υποψήφιος στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17 (πέρασε το 42%) 

794 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας (στάλθηκε του 2017) 
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794 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

7940 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7940 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7940 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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7950 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενο 
μέλος μονογονεϊκής οικογένειας. 

7950 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7950 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

7950 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

7950 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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7950 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

7950 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

7950 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 
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7950 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

7950 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 

7950 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

 

7950 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

7950 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

7950 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  
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7950 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 

7950 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

7969 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

7969 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

7969 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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7969 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

7975 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

799 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

799 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

799 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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799 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Αναστάσιος)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

799 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

799 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και την ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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7992 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

7992 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

7997 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

7997 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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7997 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

7997 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

7997 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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8000 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8000 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8002 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

8002 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

  Η αδερφή του υποψηφίου σπουδάζει ΕΝΤΟΣ του τόπου 
μόνιμης κατοικίας.( Λάρισα) 
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8004 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
Δεν συντρέχει η ιδιότητα του αλλοδαπού στο πρόσωπο του 
υποψηφίου 

8004 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8004 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8004 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8004 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8005 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1540 / 1825 
 

8005 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8005 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

8005 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8005 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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803 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

803 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

8036 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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8036 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8036 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΜ  ΜΗΤΕΡΑΣ, όχι σωστός υπολογισμός 
μορίων εισοδήματος 
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804 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση Σχολής: δεν προκύπτει η επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017 

804 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ. 

804 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

804 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 
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804 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

804 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. (έχει στείλει 
δικό της η υποψήφια) 
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8056 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
2) Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε 
(πλην του αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

8056 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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8064 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του αδερφού του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8064 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8064 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8064 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8064 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8064 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
του υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8067 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8067 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8067 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8074 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

8077 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

8077 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8088 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8088 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8088 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

8088 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ) 
υποψηφίου 

8088 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8090 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου (πρωτότυπο 
έγγραφο) 

8090 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8090 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                1552 / 1825 
 

8090 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

8094 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

8094 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8094 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8094 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου 

8101 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

8101 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

8101 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8130 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8130 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

8130 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8130 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8130 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 
χορήγησης της υποτροφίας. 

8134 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
(προσκομίζεται βεβαίωση με προγενέστερη ημερομηνία από 
την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας) 

8134 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8134 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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8135 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
(Της Παπαγεωργίου Διονυσίας,της Παπαγεωργίου 
Στεφανίας,του Παπαγεωργίου Στέφανου,της Παπαγεωργίου 
Μαρίας,της Παπαγεωργίου Δήμητρας,της Παπαγεωργίου 
Άννας. 

8138 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8138 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8145 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8145 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

815 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

815 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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815 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ περί μη ύπαρξης ακινήτων 
του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

815 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8155 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 Η υποψήφια σπουδάζει στον τόπο μόνιμης κατοικίας 
(Νομός Θεσσαλονίκης) 

8164 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 
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8164 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

8176 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

8176 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

8176 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8179 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8179 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8179 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8180 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8180 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8180 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8180 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

8196 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8196 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

8201 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

8201 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 



                                                                                1563 / 1825 
 

8201 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8201 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 



                                                                                1564 / 1825 
 

8207 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8207 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

8207 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8207 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8209 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

8209 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8209 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

8214 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

8214 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8214 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8216 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8216 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8216 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης).Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιούσιας του 
υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 
(βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

822 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

822 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

822 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8221 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8221 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

8221 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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8230 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8230 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8230 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 . Δεν 
έχεο προσκομιστεί σχετική βεβαίωση 

8230 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τρία τέκνα και άνω 

8234 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8234 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8238 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

824 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

824 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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824 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

8240 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

8240 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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8240 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8250 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8250 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδελφής φοιτήτριας και αδελφού, εξαρτώμενων μελών, 
της υποψηφίου, όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8250 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8253 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 αδερφής φοιτήτριας και αδερφού, εξαρτώμενων μελών 
του υποψηφίου, όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 . 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8253 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8253 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8259 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8259 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8259 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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8261 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

8261 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8265 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8265 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
.  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 



                                                                                1578 / 1825 
 

8265 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8277 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8277 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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8277 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

8282 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Η αδερφή φοιτήτρια (ΔΑΦΝΗ) της υποψήφιας δεν είναι 
εξαρτώμενο μέλος (δεν εμφανίζεται στο Ε1 2016 των 
γονέων)  

8283 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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8283 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Απο Βεβαίωση Σχολής: προκύπτει η μη επιτυχής εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017  

8283 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

8283 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8286 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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8286 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

8286 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

8286 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

 

8286 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

8286 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

 

8286 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

8286 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   
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8286 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8286 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 
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8286 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

8286 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

 

8286 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

 

8286 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

 



                                                                                1584 / 1825 
 

8286 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

8286 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8301 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι) 

8301 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 
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8301 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8301 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

831 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

831 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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831 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

831 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 



                                                                                1587 / 1825 
 

8312 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8312 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8312 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8312 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του φοιτητή προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-
2018, για  την αδερφή του υποψηφίου , η οποία 
ανακηρύχθηκε πτυχιούχος στις 9.2.18. 

8312 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
της αδελφής του υποψηφίου, η οποία σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης 
δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

8319 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 της μητέρας περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 
της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να έχει 
εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης. 
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8319 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

8321 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, έστω και αν 
περάστηκαν τα μαθήματα του 2016-2017 στο επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι και την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για το ΙΚΥ(εκτός πρωτοετών 
φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης 
Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

833 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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8333 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

8333 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

8333 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8333 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8336 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8336 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                1592 / 1825 
 

8336 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

8336 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8336 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8340 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8343 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8343 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8343 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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8343 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8348 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8352 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για το 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

8352 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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8355 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Σύμφωνα με το Ε9 του πατέρα του υποψήφιου, διαθέτει 
ακίνητα στον τόπο φοίτησης του υποψήφιου 

8355 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8355 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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8357 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον αδελφό του υποψήφιου  
να σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της 
οικογένειάς του και εκτός του τόπου που διαθέτουν 
περιουσία  
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8357 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8358 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ  του υποψήφιου  

8358 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 
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8358 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8360 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8360 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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8380 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8381 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

        Το μέλος με ποσοστό αναπηρίας με 67% είναι ο πατέρας 
ο οποίος δεν είναι στο Ε1 της οικογένειας.  

8381 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8381 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8394 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8397 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος, όπως αναφέρεται στην αίτηση (στάλθηκε του 
2017) 
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8397 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8397 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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8397 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Δεν πέτυχε στο 60% των μαθημάτων για το 2016-17. 

8398 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8398 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8398 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  
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8398 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

840 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

840 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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840 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

840 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

8401 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8401 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% ,μέλους της οικογενείας που αναφέρεται 
στο υποβληθέν Ε1 

8401 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8403 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8403 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

8405 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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8405 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8405 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

8405 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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8424 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8424 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

843 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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843 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 

843 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8436 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8436 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8440 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και την ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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8440 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

8440 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Ηλέκτρα)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8440 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

8440 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8445 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

8445 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8445 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

8445 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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8445 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

8445 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

8445 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

8447 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8447 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    
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8447 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8448 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν καλύπτεται το κριτήριο 4 της αίτησης (ΟΙΚΟΓ. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ): ο 3ος αδερφός (Διονύσιος) έχει ακίνητο στη 
κατοχή του - 100% - στον ίδιο Νομό (Θεσ/νικης), όπου 
σπουδάζουν τα 2 άλλα αδέρφια (ο υποψήφιος και η 
φοιτήτρια αδερφή του) 

847 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8475 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Ο υποψήφιος έχει επιτύχει στο 40% των μαθημάτων το 
ακαδημαικός έτος 2016-2017. 
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8478 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8486 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, 
ούτε υπόχρεος σε φορολογική δήλωση  για το φορολογικό 
έτος 2016, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  γονέα 
οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8486 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του συζύγου 

8486 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του συζύγου της υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του  
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8488 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8488 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας, το οποίο να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

8488 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8493 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

   Υπάρχει κατοικία στον τόπο που σπουδάζει ο υποψήφιος. 
(Θεσσαλονίκη) 

8495 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

8495 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
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8495 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8495 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

85 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

85 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

85 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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851 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

8516 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

8516 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

8516 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8516 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8526 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση 

8526 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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8526 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8526 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8534 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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8534 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8534 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8547 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8547 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

8547 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 
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8549 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

855 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. ή 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης).Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιούσιας του 
υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 
(βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 

855 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και την ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

855 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου. 
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855 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

855 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8556 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8556 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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8556 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8556 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

8556 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8556 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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8556 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου (το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018)  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8558 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

8558 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8558 Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.  
 Δεν συντρέχει η ιδιότητα του μετανάστη στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

8558 
Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο 
ελληνικό δημόσιο έγγραφο. 

  Δεν συντρέχει η ιδιότητα του πρόσφυγα στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 

8558 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

8570 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

8570 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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8570 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8574 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα ότι ο αδελφός/ή του αιτούντα 
είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής 
προπτυχιακού κύκλου σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για 
απόκτηση πρώτου πτυχίου. 

8574 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδελφού του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του αδελφού υποψηφίου 
- Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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8574 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8574 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

8583 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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8583 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8583 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8600 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8612 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    δεν είναι εξαρτώμενο μέλος 
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8612 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8612 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8614 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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8617 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8617 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8617 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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8618 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8618 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8618 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8627 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8627 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
(προσκομίζεται βεβαίωση με ποσοστό 50%) 

8627 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

8627 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8627 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

863 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

863 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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8644 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

8644 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8644 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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8646 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8664 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8674 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8678 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

8678 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 
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8678 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

8679 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8679 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8679 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δεν δηλωθηκε το ΑΦΜ του γονέα στον οποίο ήταν 
εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος και για το λόγο αυτό δεν 
υπολογίστηκε ορθά το κατά κεφαλήν εισόδημα του 
υποψηφίου 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8682 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8682 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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8682 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

8682 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8683 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8683 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Σπουδές στον τόπο κατοικίας. (Ηράκλειο) 



                                                                                1640 / 1825 
 

8684 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

8684 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8684 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8687 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8687 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8687 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8687 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

8696 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

8696 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης του 
πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
πατέρα 
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8696 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

8698 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8698 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8710 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδελφού/ης υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του/της ευρίσκονται στην ίδια 
περιφερειακή ενότητα.  
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8710 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

8711 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

8711 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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8711 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

8714 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (από τον αντίστοιχο φορέα του 
πανεπιστημίου) 

8714 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8714 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

8715 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8716 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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872 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

872 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

872 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  
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872 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

872 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8726 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8726 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8726 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8743 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8743 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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8743 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8751 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017 

8757 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω. 

8759 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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8793 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

8793 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8793 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8797 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Η αδερφή δεν εμφανίζεται στο Ε1 του υπόχρεου για 
δήλωση. 



                                                                                1651 / 1825 
 

8798 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8798 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.Βεβαίωση 
μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8798 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

8809 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8809 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

8809 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8816 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8816 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

8816 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 
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8816 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

882 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

882 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

882 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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882 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8822 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

8827 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του πατέρα του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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8827 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου. 

8827 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

8827 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8832 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

8835 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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8835 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

8842 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

 

8842 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8842 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 
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8842 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

8842 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

8842 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 
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8845 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

        Το μέλος με ποσοστό αναπηρίας με 67% είναι ο πατέρας 
ο οποίος δεν είναι στο Ε1 της οικογένειας.  

8845 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

885 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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885 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

885 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
(γονείς διαζευγμένοι. Προσκομίζεται διαζευκτήριο) 

885 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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885 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8851 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων μελών 
όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) Βεβαίωση 
περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

8851 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 
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8851 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8866 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ :  

8866 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

8866 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

8866 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
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8877 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8877 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

8877 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). ? Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 

8877 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

8877 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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8880 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

8880 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

8880 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

8883 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 
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8883 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

8883 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

8883 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

8892 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψηφίου (εφόσον είναι 
υπόχρεος) ή των γονέων του (εφόσον είναι εξαρτώμενο 
μέλος). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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8892 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8892 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

8892 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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8903 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8906 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

8906 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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8906 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8910 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8911 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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8928 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

8928 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8928 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8930 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

8930 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

8930 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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8930 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

8943 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

 

8943 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

8952 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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897 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

897 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

897 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

897 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 



                                                                                1673 / 1825 
 

8981 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων  
 
& 
 
2) Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

8981 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης), 
 
& 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 
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8981 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017.  

8985 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

8985 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

8985 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 
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8985 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

8990 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

8990 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκληση 

8990 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 
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8996 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

8996 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

8996 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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8998 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου. 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Πέτρος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης). 

8998 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής (Ευδοκία) του 
υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 
(βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση 
ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της 
αδελφού/ής  του υποψηφίου. 

8998 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 
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8998 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

9017 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 

9017 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 
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9017 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

902 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

902 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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902 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

902 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

 

902 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

902 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
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902 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

9027 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9027 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9027 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

903 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 
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903 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

903 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
μονογονεϊκής οικογένειας 

903 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
μονογονεϊκής οικογένειας 
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9033 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

9033 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

9033 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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9059 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Λείπει Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 του υποψήφιου. 

9059 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

9059 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   Μη εξαρτώμενο μέλος. 

9059 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    Δήλωση τριτεκνίας: στο Ε1 εμφανίζονται μόνο δύο τέκνα. 
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906 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

906 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

9067 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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9069 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9069 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της συζύγου 

9069 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου 

9069 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΣΑΚΕΛΛΟΣ: 
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9069 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του/της  συζύγου 
 του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη 
περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  στο όνομα του/της 
συζύγου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων των τέκνων 
 του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη 
περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  στο όνομα των 
τέκνων 

9071 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9071 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής  

9087 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9088 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την 
αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), 
στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την 
τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 
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9088 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. Υποψηφιας και μητέρας 

9088 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 

9088 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9088 

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που διαμένει μόνιμα στο 
εξωτερικό, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης στην Ελλάδα. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του γονέα  του υποψηφίου ως 
μόνιμου  κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος     δεν υποχρεούται 
σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 

9088 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
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9088 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει δική του 
οικογένεια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9088 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 2015 

9088 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9096 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9096 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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9096 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9096 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

9096 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

9096 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 
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9098 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

9098 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

9102 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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9105 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9105 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε(πλην του 
αδελφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

9105 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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9114 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου και η 
χρονική της διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από 
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, 
Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από 
Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, 
Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που 
έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 
01.09.2011. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ για ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 50% του υποψηφίου. 

9114 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

9125 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Στο Ε1 φαίνονται 3 από τα 4 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ έχει 
δηλωθεί το κριτήριο μοριοδότησης Β1.4 

9125 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Δεν κατατέθηκε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας 
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9125 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Στο Ε1 φαίνονται 3 από τα 4 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ έχει 
δηλωθεί το κριτήριο μοριοδότησης Β1.4 

9125 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

1) Κατατέθηκε εκκαθαριστικό πατέρα. 
2) Δεν κατατέθηκε εκκαθαριστικό ή ΥΔ  περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 από τον υποψήφιο. 

9125 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν έχει κατατεθεί Ε9 μητέρας και λοιπών αδερφών εκτός 
αυτού που σπουδάζει. 
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9128 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

9130 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει η ιδιοτήτα σπουδών εκτός τόπου μόνιμης 
κατοικίας 
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9130 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

9130 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

9130 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψηφίου (εφόσον είναι 
υπόχρεος) ή των γονέων του (εφόσον είναι εξαρτώμενο 
μέλος). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  

9132 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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9132 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 υποψήφιου, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

9132 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 
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9132 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
3)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

9132 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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9142 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9142 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα 

9146 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 
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9146 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 
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9146 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

9152 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9152 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

9152 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν είναι εξαρτώμενο μέλος Δεν συντρέχει η ιδιότητα του 
υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας 
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9152 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά τις 03.07.2018 

9152 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9152 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9152 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

? Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί 
μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

9152 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9158 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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9158 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

9158 

Ληξιαρχική πράξη γέννησης, σε περίπτωση που η ιδιότητα 
του μη αναγνωρισθέντος τέκνου εκτός γάμου δεν προκύπτει 
από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9158 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

9158 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας. 

9159 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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9159 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9159 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9167 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

917 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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917 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9173 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση. 

9173 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9173 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

9182 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9182 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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9182 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9182 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9182 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 
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9192 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9194 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9194 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9203 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 



                                                                                1711 / 1825 
 

9203 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

9203 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας του/της αδελφού/ής  του  υποψηφίου 
με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του/της αδελφού/ής  του 
υποψηφίου 
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921 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 

921 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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921 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9221 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

μονογονεική? 
στο Ε1 πατριού αναγράφεται το ΑΦΜ μητ. και εξαρτ. 

9221 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, 

924 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (‘Εντυπο  Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος 
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924 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν έχει επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
μαθημάτων 

924 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 

9240 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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9240 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου ότι έχει 
εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως 
πάσχων απο σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 35 Ν. 3794/2009 (Α΄156) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 13 Ν. 4452/2017. 

9247 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9247 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9272 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9272 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9272 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9275 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα) φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

9275 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
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9275 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9275 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9275 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 
εκ νεου 

928 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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9280 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

9280 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

9284 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση 4 τεκνίας: στο Ε1 των γονέων εμφανίζονται μόνο 2 
τέκνα 
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9284 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 του πατέρα κενό αντί για Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 

9291 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9291 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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9292 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9292 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9292 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 
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9292 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

9305 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9305 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9305 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

9308 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

9308 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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931 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

9316 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 

9327 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9327 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9335 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 

9335 

Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, για την απόδειξη της 
ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική 
Μειονότητα Θράκης. 

Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, για την απόδειξη της 
ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη 
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης. 

9335 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 tτου υποψήφιου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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9335 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. 

9340 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

9341 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου η 
οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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9341 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του  ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

9346 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Δεν προκύπτει ο υποψήφιος σπουδάζει ως προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμής 
κατοικίας του. 

9346 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9346 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν προκύπτει ένας αδερφός ?εξαρτώμενο μέλος? που 
σπουδάζει ως προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του. 

935 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

935 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

935 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.    
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935 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

935 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9367 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 

9367 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Η αδελφή  (Μαρία) της υποψήφιας ανακηρύχθηκε 
πτυχιούχος στις 22/6/18, δηλ. πριν την υποβολή της αίτησης 
της υποψήφιας. 
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9367 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9367 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9367 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 



                                                                                1731 / 1825 
 

9367 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας 

9369 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9371 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9371 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9371 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9371 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9389 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. Σπουδάζει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. 

9389 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Λείπει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων 
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9389 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Λείπει Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 του υποψήφιου 

9393 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως τέκνου 
διαζευγμένων γονέων. 

9393 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9415 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

9415 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018. 

9415 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9415 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

9434 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 
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9434 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

9434 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

 

9434 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 
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9434 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 

9434 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9441 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου και του αδερφού 
που σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της 
Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας.  
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9441 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του αδερφού του υποψηφίου που σπουδάζει  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα του αδερφού η οποία να 
έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

9441 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
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9441 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης), 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων. 

9441 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου και του αδερφού 
που σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της 
Ελλάδας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας.  

945 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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945 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

945 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9462 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

9462 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9462 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης 
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9467 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

11. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  
ένα ή περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους και της οικογένειάς 
τους και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 

9467 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

9467 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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947 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

947 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

947 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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947 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9475 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα  για τον υποψήφιο  να σπουδάζει 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας του και της οικογένειάς 
του και εκτός του τόπου που διαθέτουν περιουσία . 

9475 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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9475 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9475 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9479 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους 
οικογένειας με τρία τέκνα  
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9479 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν υπάρχει επιτυχής εξέταση  60% των προβλεπόμενων στο 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδ. 
Έτους 2016-2017 

9479 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9479 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει 
εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης. 
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9483 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

δεν αποδεικνύεται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

9487 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

9487 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9487 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται δικαστική απόφαση) 

9487 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης 
(προσκομίζεται υπέυθυνη δήλωση μη θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής) 

9487 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9492 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9492 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) - ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 

9492 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9496 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 

9496 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

95 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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95 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

950 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

έπρεπε να βάλει το ΑΦΜ πατ. για σωστό υπολογισμό του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος(είναι εξαρτώμενο μέλος) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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950 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9513 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

9513 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9513 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
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9513 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
 

9519 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9519 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

9519 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

 

9519 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης)  

9519 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  
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9519 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται 
στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος χορήγηση 
(όχι υπεύθυνη δήλωση) 

9519 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9519 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9519 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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9523 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Νικόλαος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9523 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9523 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9529 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
(γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται δικαστική απόφαση) 

9529 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9533 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9533 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9533 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας 

9533 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9535 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Νικόλαος) όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9535 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9535 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9548 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 

9548 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

9548 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9548 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9549 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9549 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω: 
1)Δηλώνει μη εξαρτώμενο μέλος στη 1η σελίδα της αίτησης 
(ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
2) Στο Ε1 γονέων 2016 εμφανίζονται 3 τέκνα (όχι η 
υποψήφια) 



                                                                                1760 / 1825 
 

9549 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν είναι 
μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

956 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

9565 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9565 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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9565 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

9565 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9570 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9570 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9570 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9570 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9578 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα) γονεών φορολογικού έτους 
2016, που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν 
δηλωθεί στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι 
υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης 2016 

9578 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) γονεων 
που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου 
είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 
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9585 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9585 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου 

9585 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα. 

9607 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

9607 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9607 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου 
(Κωνσταντίνος)  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που 
υποβλήθηκε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη 
δεν έχουν ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 

9607 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9614 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9614 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9614 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9615 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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9615 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9615 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9615 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9626 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Στο πεδίο δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν 
δηλωθεί οι ΑΦΜ των γονέων με λόγο μη συμπλήρωσης: 
Είμαι εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν.4172/2013. 
Έχει δηλωθεί μόνο ο Α.Φ.Μ. της υποψήφιας. 

9626 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9626 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 
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9626 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν προκύπτει ποσοστό για την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017. 

9628 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

έπρεπε να βάλει το ΑΦΜ μητ. για σωστό υπολογισμό του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος Φαίνεται το ΑΜΚΑ του υποψ. 
στο εκκαθαριστικό μητ.(είναι εξαρτώμενο μέλος) 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9628 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

? Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου. 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο γονέας του υποψήφιου θα 
δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου 
κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη 
Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου 
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9628 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9628 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

? Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην 
οποία αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% 
των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 



                                                                                1771 / 1825 
 

9631 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 

9631 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας. 

9631 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 
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9633 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9633 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

9633 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

4. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9638 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  (ημερομηνία έκδοσης της 
βεβαίωσης μετά τις 03.07.2018) 

9638 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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9638 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9638 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Yπεύθυνη δήλωση ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως 
γάμου κατέστη αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από 
τη Γραμματεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου. 

9638 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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9639 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9639 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 

9639 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9641 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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9641 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της  μητέρας  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9641 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

9645 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

9645 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

9645 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας . 
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9645 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας . 

966 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα.  

966 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

966 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9660 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9663 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος δεν πέτυχε στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17 

9663 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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9663 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9678 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9678 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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9678 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν πέτυχε ο υποψήφιος στο 60% των μαθημάτων για το 
2016-17 

9678 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9678 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

968 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  αρχηγού 
μονογονεϊκής οικογένειας  
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9680 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9680 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 

9680 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9680 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

9688 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

  Ο υποψήφιος σπουδάζει στον ίδιο νομό όπου 
κατοικεί.(Νομός Αχαίας) 
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9688 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

  Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει 
ότι ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

9694 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9694 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 
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9694 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9694 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9705 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 
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9710 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου 
η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9710 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

6. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9710 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα» 
του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 
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9712 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9712 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

9712 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 

Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την 
οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον αιτούντα (αν είναι 
γονέας) ή στην οικογένειά του (αν είναι εξαρτώμενο μέλος) 
έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
4501/2017. 
(προσκομίζεται μόνο συνοπτικό σημείωμα πορισμάτων 
εκτίμησης φυτικής παραγωγής) 
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972 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
γονείς διαζευγμένοι, προσκομίζεται διαζευκτήριο 

972 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9727 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα» 
του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης 
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9727 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9727 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου  

9727 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9738 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 

9738 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Ο υποψήφιος σπουδάζει στον νομό,όπου είναι η κύρια 
κατοικία του.(Νομός Αχαίας) 
 
   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

9738 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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9738 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9739 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9739 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9739 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9739 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9744 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 
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9744 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

   Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

9746 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9746 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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9751 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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9751 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018, 
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018 
 
& 
 
3)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του πατέρα η οποία να έχει εκδοθεί 
μετά της 03.07.2018. 

9758 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 
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9760 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9760 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9760 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9760 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9775 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
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9775 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

978 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ : 

978 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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978 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

978 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9790 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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9791 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο υποψήφιος διαθέτει κατοικία (κατά πλήρη κυριότητα) 
εντός του τόπου σπουδών του 

9791 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 
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98 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και ο τόπος 
σπουδών του βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα 
(Αχαϊα).  

98 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ο πατέρας του υποψηφίου έχει στη κατοχή του 
ακίνητο/ακίνητα στην ίδια περιφερειακή ενότητα (Αχαϊα) με 
το τόπο σπουδών του υποψηφίου και του αδερφού του. 

98 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του αδερφού του υποψηφίου και 
ο τόπος σπουδών του βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή 
ενότητα (Αχαϊα).  



                                                                                1799 / 1825 
 

98 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψηφίου και ο 
τόπος σπουδών του υποψηφίου  και του αδερφού του 
βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα (Αχαϊα).  

9800 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9800 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9806 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το 
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας του τέκνου ή συζύγου ή 
γονέα ή αδελφού κατά περίπτωση και η χρονική της διάρκειά 
ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' 
αόριστο πριν την 01.09.2011. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως εξαρτώμενου 
μέλους με γονείς ή/και αδελφό/ια με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% 
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9806 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, 
 
2)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας. 

9806 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου. 

9806 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψήφιου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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9808 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ της μητέρας ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί 
μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9808 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

9808 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης του 60% 
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 
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9808 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της/του αδελφής/ού του υποψηφίου με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα του υποψηφίου 

9808 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του 
υποψηφίου  όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. 
Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9809 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9809 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9809 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 (αν 
είναι μηδενικό χρειάζεται ΥΔ - βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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9809 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

9810 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9811 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9811 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

9811 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
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9817 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

9817 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων  του υποψηφίου 

9817 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιούσιας στο όνομα της μητέρας 
 
2.Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9817 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9817 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψηφίου στην οποία 
αναφέρεται η επιτυχής  εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (βλέπε 
Παράρτημα 1, της πρόσκλησης) 

9821 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Ε9 όλων των αδελφών  του υποψηφίου εξαρτώμενων 
μελών όπως εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακινήτων με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

9821 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ: 

9821 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. 
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9821 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

? Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός 
φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας μέχρι και τη ημερομηνία της 
τελικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

9821 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας του υποψηφίου 

9821 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος. 

9821 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 
? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος , όπως αναφέρεται στην αίτηση 
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9821 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων  του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα της μητέρας 
? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του πατέρα του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) ή Ε9 στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης 
περιουσίας στο όνομα του πατέρα 

9821 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο 
έγγραφο αλλοδαπής αρχής το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

9828 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9828 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9828 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

9853 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9853 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 
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9853 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9853 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

989 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος (στάλθηκε του 2017) 
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989 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

989 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.   

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο αδελφός του υποψηφίου είναι 
δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος (στάλθηκε του 2017). 

989 

Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία προκύπτει ότι 
ο αδελφός/ή του αιτούντα είναι, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, φοιτητής προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής για απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. 

11. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για  
ένα ή περισσότερα αδέλφια του υποψηφίου , τα όποια  
σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας 
εκτός του τόπου μόνιμής κατοικίας τους. 
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989 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

9893 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε. Στην 
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη 
περιουσία προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας  με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) 
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9893 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
 
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 

9893 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

9894 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του αδελφού του υποψηφίου, ο οποίος σπουδάζει εκτός του 
τόπου μόνιμης κατοικίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η 
οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
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9895 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 

990 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Οι γονείς του υποψηφίου έχουν ακίνητα στον τόπο που 
διαμένει 

990 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

Aπό την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας προκύπτει ότι ο 
φοιτητής σπουδάζει στον ίδιο τόπο που διάμένει 
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9903 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα.  

9903 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 

9909 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9909 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 
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9909 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 
? Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του πατέρα  του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

9914 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  

9919 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης). 
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9919 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας. 

9919 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ε9 όλων των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψηφίου  
όπως  εμφανίζονται στο Ε1 που υποβλήθηκε (πλην του 
αδερφού που σπουδάζει). Στην περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία 
προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

992 

Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον 
τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, 
ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον 
συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των 
προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εκτός 
πρωτοετών φοιτητών), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 
βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του 
Παραρτήματος 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Τρόπος εισαγωγής: Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού. 

9929 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα  
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9929 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9939 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

9939 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης 2016 του υποψηφίου, η οποία θα φέρει τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, 
σύμφωνα με το «υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της 
πρόσκλησης. 
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9942 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9942 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9942 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9943 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

5. Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  
εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9943 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια 

? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του πατέρα του υποψηφίου 
? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της μητέρας  του υποψηφίου 
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9943 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9946 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9946 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου 
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9946 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

? Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9961 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ  του γονέα που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο υποψήφιος  
, όπως αναφέρεται στην αίτηση, 
 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ  του γονέα  που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο αδερφός  , 
όπως αναφέρεται στην αίτηση 

9961 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας. 



                                                                                1822 / 1825 
 

9961 

Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 
1441 του Αστικού Κώδικα). 

Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει 
ότι η δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου κατέστη 
αμετάκλητη ή αντίστοιχα πιστοποιητικό από τη Γραμματεία 
του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου. 

9961 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων του υποψηφίου με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 3, της πρόσκλησης) ή Ε9 
στη περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιούσιας στο όνομα του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 
 
Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018. 

9972 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

? Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακινήτων της μητέρας του υποψηφίου με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε Παράρτημα 3, της 
πρόσκλησης) 
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9972 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία να έχει εκδοθεί μετά 
την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) των γονέων 
του υποψηφίου-εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή του/της 
συζύγου και των τέκνων-εφόσον ο υποψήφιος  έχει  δική του 
οικογένεια ? Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 

9972 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (έντυπο Ε1) που 
αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος 
ως εξαρτώμενο μέλος.    

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τρία τέκνα 

9973 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε 
ισχύ). 

9973 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης 
ακίνητης περιούσιας της μητέρας του υποψηφίου με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της (βλέπε 
Παράρτημα 3, της πρόσκλησης). 

9973 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν 
διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν 
του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό 
έτος χορήγησης της υποτροφίας. 

Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη 
παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  
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9973 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016  που αντιστοιχεί στους 
ΑΦΜ  των γονέων που είναι  εξαρτώμενο μέλος ο 
υποψήφιος  , όπως αναφέρεται στην αίτηση 

9973 

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: 

9992 

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 
(έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του αρχηγού της 
μονογονεϊκής οικογένειας.  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω 

9999 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρχηγού  μονογονεϊκής οικογένειας 
(ν.1599/1986) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης,  

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 

9999 

Για την απόδειξη εξαρτώμενου μέλους μονογονεϊκής 
οικογένειας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, 
ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση 
που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου  ως  εξαρτώμενου 
μέλους μονογονεϊκής οικογένειας 



                                                                                1825 / 1825 
 

9999 

Πράξη/εις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
(εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα)  φορολογικού έτους 2016, 
που αντιστοιχεί/ούν στον/στους Α.Φ.Μ. που έχουν δηλωθεί 
στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση και είναι υπόχρεοι 
φορολογικής δήλωσης 2016. Στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος σε 
φορολογική δήλωση  για το φορολογικό έτος 2016, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το 
«υπόδειγμα» του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016 που αντιστοιχεί στον 
ΑΦΜ του υποψηφίου  ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  2016 με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του (βλέπε Παράρτημα 2, της πρόσκλησης) 

9999 

Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) 
του υποψήφιου και, κατά περίπτωση, των γονέων του 
(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) ή του/της συζύγου και των 
τέκνων του (εφόσον είναι έγγαμος ή υπόχρεος με 
εξαρτώμενα μέλη), ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα 
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του 
Παραρτήματος 3 της πρόσκλησης.  Η ανωτέρω βεβαίωση 
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης. 

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της μητέρας του 
υποψηφίου η οποία να έχει εκδοθεί μετά της 03.07.2018 

 


