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Σχετ. Έγγρ.:
ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις
Γραμματείες των Σχολών και
Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.
2. Όλους τους φοιτητές του
Ε.Κ.Π.Α.
3. «Αφοί Κομπατσιάρη»,
ανάδοχο εκμετάλλευσης των
φοιτητικών εστιατορίων του
Ε.Κ.Π.Α.
ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν
σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή
Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 20132014 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και προκειμένου να παραλάβουν την
ειδική ταυτότητα σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, από Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 έως Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, καθημερινά κατά τις
ώρες 09:00 έως 14:00.
1.

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται:
α) Όλοι οι ενεργοί1 φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α., προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι
διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
αντίστοιχα.
β) i. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται
από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών
προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011
(Α 195).
ii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται
από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών
προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011
(Α 195).
γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής,
σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2
ε του Ν.4009/2011 (Α 195).

1

Ενεργοί φοιτητές
Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά
τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το
πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών.
Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

δ) Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που
πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Κ.Π.Α.

2.

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων

α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ,
προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω
ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον
ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.
Εάν περισσότερα του ενός αδέλφια υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.
β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από
τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.
Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
για κάθε ανήλικο τέκνο.
γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως
προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ.
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. Προκειμένου για έγγαμο
φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων,
του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές
κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων.
Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο
παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του
εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα
ανεργίας.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, ή ο/η σύζυγός του/της,
εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επαρκεί για την
κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που έχουν τις προϋποθέσεις (όριο
εισοδήματος), τότε το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης χορηγεί την ειδική ταυτότητα (κάρτα)
δωρεάν σίτισης στους έχοντες τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και κατά προτεραιότητα σε
όσους είναι: πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με αδερφό/ή στον Α΄ κύκλο σπουδών, ορφανοί,
φοιτητές τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που διαθέτουν μέλος στην οικογένεια με σοβαρή
πάθηση, Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας.
3.

Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης

α) Αίτηση
Προπτυχιακοί φοιτητές (Η αίτηση για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης
των Προπτυχιακών Φοιτητών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα mystudies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας mystudies.uoa.gr. Όσοι δεν έχουν κωδικό μπορούν να τον αποκτήσουν μέσω αίτησης στη
σελίδα webadm.uoa.gr. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο
τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικό μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr.
Ο φοιτητής στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση και την υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15,
4ος όροφος.) και
Μεταπτυχιακοί και οι υποψήφιοι Διδάκτορες αίτηση θεωρημένη από τη Γραμματεία της
Σχολής ή του Τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται ο προβλεπόμενος χρόνος ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών (διατίθεται στις Γραμματείες).
β) Δύο (2) φωτογραφίες του φοιτητή. Η μία θα προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης και η
άλλη κατά την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης
γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από
Δημόσια Αρχή.
ε) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο
να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
ζ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της
αδερφού/ής.
η) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 2013.
θ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).
ι) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).
κ) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).
λ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
μ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).
ν) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).
Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α. προσκομίζουν δύο (2)
φωτογραφίες.
Οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δύο (2)
φωτογραφίες.
Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:
α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του
φοιτητή,
β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό
συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη
από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Οι ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης (κάρτες σίτισης) που εκδόθηκαν για το
Πανεπιστημιακό έτος 2012-2013 ισχύουν μέχρι την έκδοση της νέας και όχι πέραν της 14-022014.
Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια
πληρώνοντας 4,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).
Το ωράριο λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων είναι: καθημερινά από 12:00 έως 16:15
και από 17:45 έως 21:00.
Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 τα εστιατόρια στην Ιατρική Σχολή και στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
θα είναι κλειστά τα Σαββατοκύριακα.
Το ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων στη Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη και στο
Κέντρο της Αθήνας, Λυκαβηττού 14, κατά τα Σαββατοκύριακα θα είναι από 13:00 έως 20:00.
Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 14:00, στον 4ο όροφο
της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, τηλ. 2103688228, 2103688230 και 2103688216.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης

Συνημμένα:
1.
2.
3.
4.

Αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης
Υπεύθυνη δήλωση
Πίνακας ορίων εισοδήματος
Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος

