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ΑΑΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   
 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΠΑΡΟΧΕΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
 

Η υποβολή αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016,  που αφορούν τις  

παροχές  ΣΙΤΙΣΗΣ  και  ΣΤΕΓΑΣΗΣ * ,  θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο  

από  18  Μαίου  2015  έως  και  30  Ιουνίου  2015. 
Οι αιτήσεις με πλήρη τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από την 

Γραμματεία του Τμήματος Δασοπονίας (κ. Θ. Παρασχιάκος) και θα προωθούνται 
για τελική έγκριση στο γραφείο σπουδαστικής μέριμνας  του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

Η λίστα των δικαιολογητικών καθώς και τα απαραίτητα έντυπα (αίτηση με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση) θα διατίθενται από την 
Γραμματεία ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Δασοπονίας. 

Σημειώνεται ότι, επειδή δεν έχουν εκδοθεί από τις Οικονομικές Εφορίες 
εκκαθαριστικά σημειώματα για το 2015 (που αφορούν το ετήσιο οικογενειακό ή 
ατομικό εισόδημα από 1-1-2014 έως και 31-12-14), οι αιτούντες μπορούν να 
υποβάλουν προσωρινά εκκαθαριστικά σημειώματα του έτους 2014.  

Οι αιτούντες σπουδαστές όμως αναλαμβάνουν την υποχρέωση:  
   Μετά την 1η Οκτωβρίου να αντικαταστήσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 

2014 με τα νέα εκκαθαριστικά του 2015 και επίσης 
   Μετά την 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβάλουν και τη βεβαίωση καλής 

επίδοσης ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που θα εκδοθεί από την Γραμματεία του 
Τμήματος μετά από αίτησή τους. 

 

* Π ρ ο σ ο χ ή 
 Οι αιτήσεις για την ΣΤΕΓΑΣΗ αφορούν μόνο το δικαίωμα διαμονής στις Φοιτητικές 
Εστίες του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. (στην Καβάλα) για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 (περίπου 10 
δικαιούχοι) και ΟΧΙ την επιδότηση του ενοικίου στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2014 - 
2015. 
 Τονίζεται ότι θα γίνουν εκ νέου άλλες αιτήσεις για την επιδότηση ενοικίου, οι 
οποίες πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικά σημειώματα των Οικονομικών 
Εφοριών του τρέχοντος έτους 2015. 
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