
Πίνακας κατατιθέμενων δικαιολογητικών 

α/α Ομάδα Α: Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Σημειώστε κάθε 
δικαιολογητικό που 
καταθέτετε  

01 Αίτηση υποψηφιότητας  

02 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, σε ισχύ.  

03 Αντίγραφο δελτίου ακαδημαϊκής (φοιτητικής) ταυτότητας, σε ισχύ.  

04 

Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαριστικά σημειώματα) που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του 
Υποψήφιου και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.  
Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω πράξη κατατίθεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 
2019 (Έντυπο Ε1). 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εντύπου Ε1 προσκομίζεται αντ’ αυτού Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του ν. 
1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2019. 

 

05 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
των γονέων του Υποψήφιου εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου και του/της συζύγου 
του εφόσον είναι έγγαμος. 

 

06 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.  

07 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα αναφέρουν όσα ζητούνται στο δικαιολογητικό (xxiii, σελ. 11-12, 
βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

 

   

 Ομάδα Β: Κατά περίπτωση δικαιολογητικά  

01 
Βεβαίωση ότι αδελφός/ή του υποψηφίου είναι ενεργός προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, του ν. 1599/1986, ότι ο/η συγκεκριμένος/η αδελφός/ή του δεν είναι 
κάτοχος πτυχίου πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών. 

 

02 
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός, ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, ή αντιστοίχως και των δύο, στην 
περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. 

 

03 
Άδεια διαμονής, κάρτα ασύλου, αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος, κατά τη δήλωσή του, είναι πρόσφυγας. 

 

04 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική 
διάρκεια της 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. 

 



05 
Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο (αν είναι γονέας) ή στην 
οικογένειά του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές. 

 

06 

Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του Υποψήφιου ή/και των γονέων του εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή/και του/της 
συζύγου (εφόσον είναι έγγαμος) ή/και των αδελφών φοιτητών εξαρτώμενων μελών ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που εμπίπτουν στα κριτήρια 
μοριοδότησης των περιπτώσεων Β1.8 ΄/και Β3. 

 

07 

Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά σε γονέα ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας: 
a. Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υ/Δ 
του ν. 1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή 
b. Υ/Δ του ν. 1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του Υποψήφιου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, ή 
c. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υ/Δ του ν. 1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή 
d. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα καθώς και Υ/Δ του ν. 
1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

 

08 
Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος κατά δήλωσή του είναι παλιννοστήσας. 

 

09 Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά.   

10 
Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα 
Θράκης.  

 

11 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή 
ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη 
άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή 
Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής. 

 

12 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή Αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό 
γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες της Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση). 

 

13 Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.  

Σχόλια   

 


