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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ      ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2020-2021 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ/ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  

 

Καλούνται οι φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφές , να συμπληρώσουν την 

αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης / στέγασης και να την υποβάλουν 
ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο (link) 

 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login 

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων για δωρεάν σίτιση / στέγαση 

 

από 01-02-2021 μέχρι και 28-02-2021 

 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣ Ι Α  

 

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται / στεγάζεται δωρεάν πρέπει να 
συμπληρώσει την αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης / στέγασης και να 
την υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) 

 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login  

 

Στο πεδίο «Όνομα χρήστη» συμπληρώνετε τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου με 

το γράμμα του Τμήματός σας μπροστά (π.χ. d2200xxx). 

 

Στο πεδίο «Κωδικός» εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης με τον οποίο συνδέεστε στην  

e-Γραμματεία.  

 

Επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά, ακολουθώντας την αίτηση, σε αρχεία με κατάληξη pdf 

και πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB. 

 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login
https://lesxi.aueb.gr/el/user/login
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Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησής σας (Υποβολή – Submit, 

Κατάσταση Αίτησης: Σε αξιολόγηση) ώστε να προωθηθεί στη Φοιτητική Λέσχη για 

αξιολόγηση. 

 

 

Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (γονέων & εξαρτώμενων μελών) ή 
ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εφ’ όσον είναι άνω των 25 ετών) 

για το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2019). Σε περίπτωση που δεν 

έχει παραληφθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
αντικαθίσταται με τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους 

(φορολογικό έτος 2019).  

2. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους  ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 

4. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής 

ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του. 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα 
του/της αδελφού/ής, εάν το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 
45.000,00 ευρώ για επιπλέον μοριοδότηση και ο φοιτητής εμπίπτει στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 

του αυτού άρθρου ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012). 

2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι 
εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης.  

4. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που 
αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (‘Α 75) .  

5. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.  

6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα 
πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της 
αίτησης και αφορά Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί 
ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από 
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών 
επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.και οι 
πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α 156).  

7. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εφόσον ανήκει ή στη κατηγορία Φοιτητές 
απορφανισθέντες  από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, και δεν έχει υπερβεί το 
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25ο έτος της ηλικίας του ή στην κατηγορία  Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του 
τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα 
οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή στην κατηγορία Φοιτητές 
που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 
25ο έτος της ηλικίας τους. 

8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ανήκει στη 
κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες  από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, 
εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους  

9. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν 
Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με 
τα εισοδήματα των γονέων. 

10. Οι φοιτητές αλλοδαποί – υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό 

έτος 2020-2021.  

 

 

ΑΠΟ ΤΗ 
 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ο.Π.Α 


