
                                                   
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ω Ν

ε κ τ ό ς      

  (Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία). 
Το έντυπο συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια ή από τον γονέα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επώνυμο: ………………………...... 
 
Όνομα:……………………………... 
 
Πατρώνυμο:……………………….. 
 
Πόλη :………………………………. 
 
Οδός:……………………………….. 
 
Τηλ: ………………………………… 
 
Ηλ/κό ταχ.: ………………………… 
 
Α.Δ.Τ………………………………. 
 
Α.Φ.Μ:…………………………….. 
 

Παρακαλώ όπως, εξετάσετε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις   
για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον/στην 

επιτυχόντα/ούσα φοιτητή/τρια  

……………………..………………………………(ονομ/νυμο), 

ο/η οποίος/α εισήχθη με το σύστημα των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, έτους 2020, στο Τμήμα/Σχολή 

………………………………………………………………………

…………………………(Α.Ε.Ι.),  το οποίο  
εδρεύει…………………………………………………….(πόλη 

εκτός Νομού Αττικής). 

 

•Παρακάτω επισυνάπτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
 

1. Βεβαίωση εγγραφής του/της φοιτητή/τριας στη Σχολή/Τμήμα εισαγωγής του/της, με το σύστημα των   
 Πανελλαδικών εξετάσεων 2020.  

 2.  Φωτοτυπία ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας. 

 3.  Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019  του/της φοιτητή/τριας και των γονέων του/της. 

 4.    Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του/της φοιτητή/τριας ή των γονέων του (σε περίπτωση    
      που υπάρχει). 

5. Φωτοτυπία σελίδας λογαριασμού του/της δικαιούχου που να περιέχει το IBAN. 
Επισημαίνεται ότι, διαφορετικές περιπτώσεις (π.χ. οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/τριας) θα εξετάζονται από την 
αρμόδια Υπηρεσία του  Δήμου.  
 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 καθώς 
και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι η Υπηρεσία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει το δικαίωμα 
να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και να επεξεργάζεται αυτά.   

     

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                             Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

         ………………………………………..                                                    ……………………………………. 

                 

Οι αιτήσεις διατίθενται στο Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ασπροπύργου  

2 / 11/2020 έως 30/11/2020 
Κ α τόπιν ρα ντεβού  

Στα  τη λέφωνα :21 320 064 08 -3 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020, σε Σχολές/Τμήματα εκτός Νομού Αττικής 

 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρότητα των αιτημάτων: 
1. Συμπλήρωση του εντύπου για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

2020, σε Σχολές/Τμήματα εκτός Νομού Αττικής (διατίθεται κατόπιν ραντεβού στο γραφείο του Αντιδημάρχου 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και στον ιστότοπο του Δήμου Ασπροπύργου ). 
2. Βεβαίωση εγγραφής του/της φοιτητή/τριας στη Σχολή/Τμήμα εισαγωγής του/της, με το σύστημα των  Πανελλαδικών 

εξετάσεων 2020. 

 3.  Φωτοτυπία ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας. 

 4.  Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019  του/της φοιτητή/τριας και των γονέων του/της. 
 5.  Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του/της φοιτητή/τριας ή των γονέων του (σε περίπτωση που   

      υπάρχει). 

6. Φωτοτυπία σελίδας λογαριασμού του/της δικαιούχου που να περιέχει το IBAN. 
 

 Κριτήρια επιλογής για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:  

α)  Ο/Η φοιτητής/τρια να έχει εισαχθεί σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., εκτός Νομού Αττικής, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 

έτους 2020 και να έχει προβεί στην εγγραφή του/της στη Σχολή/Τμήμα εισαγωγής του/της. 
β)  Το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του/της φοιτητή/τριας και της Οικογένειας του/της, για το φορολογικό έτος 2019, να είναι  

έως 6.000€.  Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια πολυτεκνίας, μονογονεϊκότητας ή αναπηρίας στην οικογένεια του/της 

φοιτητή/τριας ή στον/την ίδιο/α, τότε το όριο αυξάνεται στα 12.000€. 
γ)   Ο/Η φοιτητής/τρια να είναι μόνιμος κάτοικος Ασπροπύργου. 

 

Επισημαίνεται ότι, διαφορετικές περιπτώσεις (π.χ. οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/τριας) θα εξετάζονται από 

την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.  
 

 Πληροφορίες για την κατάθεση, τον έλεγχο των αιτήσεων και τα αποτελέσματα: 

Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των αιτήσεων, με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, ορίζεται από  2η έως 30 
Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ασπροπύργου. Πέραν της ορισθείσας προθεσμίας, 

οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων, εφόσον λάβουν την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ασπροπύργου, θα ανακοινωθούν εντός του Δεκεμβρίου 2020. 
Οι αιτήσεις διατίθενται κατόπιν ραντεβού στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και εδώ. 

Ασπρόπυργος, 29 Οκτωβρίου 2020 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 καθώς και της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι η Υπηρεσία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει το δικαίωμα να συλλέγει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και να επεξεργάζεται αυτά.   

 

 


