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ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΑΙΤΟΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
(όπως στην ταυτότητα) 

 

 ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΠΟΛΗ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ - 
ΧΩΡΑ  

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ - 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
ΑΦΜ  
ΔΟΥ  

  

 ΦΟΙΤΗΤΗΣ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  

 ΜΑΘΗΤΗΣ/ ΜΑΘΗΤΡΙΑ 

*Η αίτηση για τους ανηλίκους υπογράφεται από τον έναν εκ των δύο γονέων, εφόσον ασκεί την επιμέλεια ή 
συνεπιμέλεια. 

Παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε το αίτημα μου, να μου χορηγηθεί υποτροφία από το Σύλλογο 
σας. Συνημμένα σας υποβάλλω δικαιολογητικά αριστείας και οικονομικά στοιχεία. Δηλώνω 
υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου 1599/1986, ότι τα στοιχεία που υποβάλλω με την 
παρούσα είναι αληθή και γνήσια. Επίσης, δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία όλων των 
προσωπικών δεδομένων που υποβάλω με την παρούσα σε οποιοδήποτε. 

Ξάνθη, …/…/2019 

Ο αιτών/-ουσα 



 
 
 

  

Δικαιολογητικά 

 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Ο.Τ.Α. του Ν. Ξάνθης. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.  

 Βεβαίωση ή απολυτήριο ή συγκεντρωτική - αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων 
τελευταίου έτους 

 Εκκαθαριστικό και Ε1 τελευταίων δύο οικονομικών ετών των γονέων που ασκούν 
επιμέλεια και του ιδίου του αιτούντος, εφόσον είναι υπόχρεος φορολογικά. 

 Ε9 κι εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίων δύο οικονομικών ετών των γονέων που 
ασκούν γονική μέριμνα και του ιδίου του αιτούντος, εφόσον είναι υπόχρεος 
φορολογικά.Υπεύθυνη δήλωσή μου ότι δεν υποχρεούμαι σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης και εμφανίζομαι για το φορολογικό έτος 2018 ως προστατευόμενο μέλος 
στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ. 

 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία του 
αιτούντος ή και των γονέων του (κατασχετήρια, επιβληθέντες φόροι, έγγραφα 
περί μη αξιοποίησης ακινήτων, αίτηση για υπαγωγή στον Ν. 3869/2010, δάνεια 
κλπ. ) 

 


