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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου  

2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος:  

 (α) Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης  
 

 

 (β) Του/των γονέα/ων ή κηδεμόνα ή επιτρόπων της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που έχει/ουν την 
επιμέλειά της. 

(Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο) 

 

 (γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί 

εκκαθαριστικό σημείωμα, που θα δηλώνει ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων. 

 

3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ή να ενημερώνουν για την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, 

αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή 

διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι 

έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.). 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

5. Βεβαίωση τμήματος για τη φοίτηση ή την εγγραφή (υπογραμμίζετε ανάλογα)  

 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, συλλέγονται στο πλαίσιο επιλογής και ένταξης εξυπηρετούμενων στο "Πρόγραμμα 

Αθηνά - δωρεάν στέγαση για φοιτήτριες" της ΧΕΝ Ελλάδος. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του 

Ιδρύματος και η Επιτροπή Ξενώνα με σκοπό την επιλογή και ένταξη των εξυπηρετούμενων με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά 

κριτήρια επιλογής που θέτει το Πρόγραμμα. Τα έντυπα των αιτήσεων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τα 

συνοδεύουν ή τα συμπληρωματικά που τυχόν ζητηθούν, τηρούνται με ασφάλεια στα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος. Σε περίπτωση 

ένταξης στο πρόγραμμα τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ασφάλεια για ένα διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταίο ακαδημαϊκό 

έτος ένταξης και στην συνέχεια ανωνυμοποιούνται και καταστρέφονται. Σε περίπτωση απόρριψης η ενδιαφερόμενη έχει δικαίωμα 

να ζητήσει εγγράφως να παραλάβει τα στοιχεία που έχει καταθέσει οποτεδήποτε στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που 

υπέβαλλε το αίτημα ένταξης της. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται και καταστρέφονται το 

αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους που υπέβαλλε το αίτημα ένταξης.  

Σε περίπτωση που κάποια υποψήφια προς ένταξη ή κάποια εξυπηρετούμενη θέλει να έχει πρόσβαση στην αίτηση και τα 

υποβληθέντα απαιτούμενα ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή να ασκήσει τα δικαιώματά της (σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR), 

μπορεί να επικοινωνεί  με την κα Ελένη Σταμέλου, στο τηλέφωνο 210 99 32 820 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

estamelou@xen.gr.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η ΧΕΝ Ελλάδος μπορείτε να 

επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της www.xen.gr 

Με την υπογραφή του παρόντος συναινώ στην τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων μου σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

…………………………………………. 
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