
Αγαπητοί φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

που υποβάλλετε αίτηση για να λάβετε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
24782/25-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με το σημείωμα μου αυτό θα 
ήθελα να σας παρακαλέσω, πριν να υποβάλετε την αίτησή σας για την οικονομική ενίσχυση 
να μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ώστε τα δικαιολογητικά σας να είναι πλήρη και ορθά. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας 
μπορεί να μην γίνει αποδεκτή. 

Ιδιαίτερα εφιστώ την προσοχή σας, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα σημεία: 

1. Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την οικονομική ενίσχυση γίνεται 
υποχρεωτικά μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού (το email σας του Δ.Π.Θ.). Δεν 
γίνονται δεκτές αιτήσεις που έχουν αποσταλεί από email που δεν είναι ιδρυματικό 
του Δ.Π.Θ. 

2. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά όπως 
αυτά αναφέρονται στον «Πίνακα Κατατιθέμενων Δικαιολογητικών- Ομάδα Α΄ 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά». 

3. Η κατάθεση του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το φορολογικό έτος 
2019 είναι υποχρεωτική για όλους. 
Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το πιο πάνω εκκαθαριστικό για κάποιο 
λόγο μπορεί να κατατεθεί το έντυπο Ε1 του ίδιου φορολογικού έτους. 

4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τόσο οι απαραίτητες όσο και οι κατά περίπτωση, πρέπει ή 
να έχουν εκδοθεί ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο 
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta)  που αναφέρεται στην 
πρόσκληση ή να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Χειρόγραφα 
υπογραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς το γνήσιο της υπογραφής δε γίνονται 
δεκτές. 

5. Η ημερομηνία έκδοσης των υποχρεωτικών δικαιολογητικών πρέπει να είναι 
μεταγενέστερη της ανάρτησης της πρόσκλησης (εκκαθαριστικά σημειώματα, 
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης). 

6. Η εκτύπωση του εντύπου Ε9 πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως μεταγενέστερη 
της ανάρτησης της πρόσκλησης. 

7. Ο πίνακας των κατατιθέμενων δικαιολογητικών και ο πίνακας αιτούμενων κριτηρίων 
μοριοδότησης κατατίθενται μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας. 

8. Όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή σας, όπως 
απαριθμούνται στον πίνακα αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης πρέπει να έχουν 
κατατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. 

9. Τα στοιχεία σας στο σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων πρέπει να είναι ορθά, 
χωρίς παραλήψεις. 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει αίτηση και διαπιστώσετε ότι έχετε κάποιο λάθος στην 
αίτηση ή τα δικαιολογητικά σας, μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματική αίτηση με τις 
διορθώσεις σας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Η Υπεύθυνη της Πράξης 

 

Καθηγήτρια Μαρία Σαμακουρή 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta

