ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(τηλ. 210.38.97.149-210.38.97.156 Fax: 210.3301671

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 - 2017

Αριθμός Κάρτας Σίτισης ………….
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………..
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ………………………………………

Παρακαλώ να μου ανανεώσετε το
δικαίωμα για Δωρεάν Σίτιση στο
Εστιατόριο της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών δεδομένου ότι πληρώ
τα σχετικά
κριτήρια
που ορίζει η
Κ.Υ.Α
Φ5/68535/Β3/18-6-2012
(Φ.Ε.Κ 1965/18-06-2012).

TMHMA:………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………..
………………………………………………………………..
ΤΗΛ.:……………………………………………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Αθήνα …………………201..

E-MAIL :………………………………………………….
(Υπογραφή)

…………………….

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτ. Μέριμνας)
2.Βεβαίωση εγγραφής στο εξάμηνο (χορηγείται από τις οικείες Γραμματείες/ ή φωτοτυπία του
βιβλιαρίου σπουδών σφραγισμένου για το αντίστοιχο εξάμηνο η οποία θα ελεγχθεί ηλεκτρονικά)
3.Εκκαθαριστικό εφορίας οικ. έτους 2015 (οικογενειακό και ατομικό) και αντίγραφο φορολογικής
δήλωσης (Ε1) όταν ο/η δικαιούχος είναι προστατευόμενο μέλος.
● Οι Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν φορολογική βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου.
● Όσοι είναι άνω των 25 ετών, υποβάλλουν μόνο το ατομικό τους εκκαθαριστικό.
● Όσοι δεν έχουν εισοδήματα και δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.
4.Φωτοτυπία δελτίου φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)
5.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
6.Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης (όπου απαιτείται)
Σημ.1: με τα δικαιολογητικά κατατίθεται και η κάρτα σίτισης του αιτούντος προκειμένου να σφραγιστεί
για την ανανέωση.
Σημ.2: οι Κύπριοι, οι Ομογενείς και οι Αλλοδαποί φοιτητές προσκομίζουν δικαιολογητικά ίδια με αυτά
των φοιτητών από την Ελλάδα.

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)

Το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας της Α.Σ.Κ.Τ.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αριθ:

ΤΚ:

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

α. Δεν έχω εισαχθεί στην Α.Σ.Κ.Τ. με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είμαι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα
β.1.□ Δεν υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση

β.2. □ Υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζω το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας
γ. Σε περίπτωση περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου ή διαγραφής μου, θα επιστρέψω την κάρτα
σίτισής μου στο Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
δ. δεν είμαι στρατευμένος/νη και δεν φοιτώ παράλληλα σε στρατιωτική σχολή
ε. Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειάς μου δεν έχουν ατομικό εισόδημα και δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης
ζ. δεν έχει υπάρξει μεταβολή στην οικογενειακή μου κατάσταση
η. η μόνιμη κατοικία των γονέων μου είναι:
θ. το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών είναι ακριβές

(4)
Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών

(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.

