
  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

ΑΙΤΗΣΗ 

Επώνυμο : _____________________________ Όνομα : _____________________________  

Πατρώνυμο : _______________________ Μητρώνυμο : _____________________________  

Σχολή : _____________________________________________________________________  

Εξάμηνο: ______________ Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: _____________________________  

Ημερομηνία Γέννησης: ____________________ Τόπος Γέννησης : _____________________  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ___________________________________________________  

ΑΦΜ : ______________________________ ΑΜΚΑ : ________________________________ 

ΑΜ ΙΚΑ:____________________________________________________________________ 

Διεύθυνση κατοικίας στα Χανιά: (Οδός, Αριθμός, Ταχ. Κώδικας)_______________________  

___________________________________________________________________________ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: (e-mail) ________________________________________________  

Τηλέφωνο: (Σταθερό /Κινητό)___________________________________________________  

Γνώση ξένων γλωσσών (επίπεδο, αποκτηθέντα διπλώματα): __________________________ 

___________________________________________________________________________  

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή:_______________________________________  

Προτιμήσεις τοποθέτησης (έως τρεις, ξεκινώντας από την πλέον προτιμότερη): 

____________________________________________________________________________ 

Αιτούμαι την συμμετοχή μου στις ανταποδοτικές υποτροφίες του Πολυτεχνείου Κρήτης και 

συνημμένα υποβάλλω τα δικαιολογητικά της κατηγορίας _________ , όπως αυτά 

αναφέρονται κάτωθι:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου όπου δηλώνεται 

το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού μου, διότι έχω ήδη καταθέσει αίτηση για στέγαση στη 

φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου όπου δηλώνεται 

το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού μου, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στα δικαιολογητικά για αίτηση Στέγασης, διότι δεν έχω καταθέσει αίτηση για 

στέγαση στη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18: 

Χανιά, ………/……../…………..  

 

(Υπογραφή υποψηφίου) 

https://www.tuc.gr/fileadmin/various/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3_2017.pdf


 

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι (4): 

 Δεν διαμένω στην Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Δεν είμαι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος των 1000€ (άρθρο 10 του Ν.3220/2004) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (σύμφωνα με την ακαδημαϊκή μου επίδοση του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 και τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2017). 

 Δεν λαμβάνω συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε συμμετέχω σε άλλα χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα του Ιδρύματος. 

 Έχω λάβει γνώση των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 περί «Καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Περιεχόμενων Υπηρεσιών». 

 Δεν είμαι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών του άρθρο 1 του ΚΦΑΣ. 

 Δεν πραγματοποιώ συναλλαγές και δεν διενεργώ συστηματικά πράξεις στην Οικονομική Αγορά (άρθρο 21, 
παρ. 3 του Ν. 4172/2013). 

 
Ημερομηνία:         /       /2018 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


