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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σύµφωνα µε τη Κοινή Υπουργική Απόφαση: Φ.5/65835/Β3/18.06.2012, για το ακαδηµαϊκό
έτος 2012-2013
∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Α)ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ-∆ΕΥΤΕΡΟΥ-ΤΡΙΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Η
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.
Βi)ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Η
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Bii)ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΟΤΑΓΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Γ)ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΕΝΑ Α.Ε.Ι. ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΗΣ
ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
∆)ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.
ΤΗΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εξαιρουµένων των περιπτώσεων Βii και ∆.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Α. Άγαµοι φοιτητές που το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του τελευταίου οικονοµικού έτους
δεν υπερβαίνει τις 45.000€ προκειµένου για οικογένεια µε ένα (1) µόνο τέκνο. Για οικογένειες
µε δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο
πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του
δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώοτυ κύκλου σπουδών.
Β. Έγγαµοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα όπως προκύπτει από το
εκκαθαριστικό σηµείωµα του τελευταίου οικονοµικού έτους (2012) δεν υπερβαίνει τις
45.000€. Προκειµένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για
κάθε ανήλικο τέκνο.
Γ. Άγαµοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατοµικό εισόδηµα όπως
προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα του τελευταίου οικονοµικού έτους (2012) δεν
υπερβαίνει τις 25.000€.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο
πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε
πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαµου φοιτητή.
Τα κατά περίπτωση διαµορφούµενα ποσά µειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι
φοιτητές κατοικούν µόνιµα στο δήµο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυµα εάν σε
αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.
ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
∆ΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ
∆ΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ένα παιδί
45.000€
Με ένα παιδί
40.500€
Με δύο παιδιά
50.000€
Με δύο παιδιά
45.000€
Με τρία παιδιά
55.000€
Με τρία παιδιά
49.500€
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 η οποία χορηγείται στους φοιτητές και θα
δηλώνονται από τον ίδιο το φοιτητή τα ακόλουθα: Α). ∆ε γράφτηκα στο Πανεπιστήµιο µε
κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είµαι πτυχιούχος άλλης σχολής Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., Β). ∆εν
υποβάλλω προσωπικά φορολογική δήλωση (ή υποβάλλω και την προσκοµίζω), Γ). Το
εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου, ∆). ∆ε
διαµένω σε Φοιτητική Εστία, Ε). Σε περίπτωση περάτωσης των σπουδών µου θα πρέπει να το
δηλώσω αυθηµερόν στο Γραφείο Σίτισης, ΣΤ). ∆εν είµαι στρατευµένος/νη και δε φοιτώ
παράλληλα σε στρατιωτική σχολή, Ζ). Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην αίτηση - δήλωση
είναι αληθή.
2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012 της οικογένειας του φοιτητή,
σε επικυρωµένο αντίγραφο, και στο οποίο θα φαίνεται το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα
που προκύπτει κατά το έτος 2011.
ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ και δεν
έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος τότε µαζί µε το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα πρέπει να
προσκοµίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σηµείωµα οικον. έτους 2012 σε
επικυρωµένο αντίγραφο. Εάν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα
προσκοµίσουν µόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σηµείωµα οικον. έτους 2012 σε
επικυρωµένο αντίγραφο.
ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡ. ∆ΗΛΩΣΗ, θα προσκοµίζεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Ν.1599/86, επικυρωµένη από την οικεία εφορία, στην οποία θα φαίνεται το εισόδηµα, της
οικογένειας του φοιτητή ή του ιδίου του φοιτητή (εάν έχει συµπληρώσει το 25ο έτος) για το
έτος 2012.
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πρωτότυπο από το δήµο , στο οποίο θα
φαίνονται τα µέλη της οικογένειας.
4. ΓΙΑ ΚΑΘΕ Α∆ΕΛΦΟ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) θα πρέπει να προσκοµίζεται
βεβαίωση φοίτησης (πρωτότυπο) από τη γραµµατεία της σχολής, του τρέχοντος
ακαδηµαϊκού έτους.
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆.
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.
7. ΤΟ ΠΑΣΟ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ και ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
8. ∆ΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Α. Όσοι έχουν συµπληρώσει, το ανώτατο χρονικό όριο, της παροχής δωρεάν σίτισης που
είναι: ΟΣΑ ΤΑ ΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ (ελάχιστης) ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ.
Β. ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ / ΝΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και για όσο χρόνο
διαρκεί η στράτευση - φοίτηση. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στον περιορισµό της
προηγούµενης παραγράφου.
Γ. Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήµιο µε ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή είναι
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
∆.Οι φοιτητές που κατέχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ.
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ πρέπει να δηλώνεται αυθηµερόν στο Γραφείο
Σίτισης.
Η ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, λόγω υπαιτιότητας του κατόχου, του
αφαιρεί το δικαίωµα της χρήσης της, για το ακαδηµαϊκό έτος που δεν έχει θεωρηθεί.
Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ θα πρέπει να δηλώνεται αυθηµερόν στο Τµήµα
Σίτισης.

