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Αξ. Πξση.: 45/800/10-9-12
ρεη. Έγγξ.:
ΠΡΟ: 1. Όιεο ηηο
Γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ
θαη Σκεκάησλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
2. Όινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Δ.Κ.Π.Α.
3. «Αθνί Κνκπαηζηάξε»,
αλάδνρν εθκεηάιιεπζεο
ησλ θνηηεηηθψλ εζηηαηνξίσλ
ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
ΘΔΜΑ:
Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ
παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαηά ην αθαδεκατθφ
έηνο 2012-2013, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Φ.5/65835/Β3/18-6-2012
Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε.

Γίλεηαη γλσζηφ φηη ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο θπβεξλήζεσο 1965, ηεχρνο Β΄
ηεο 18εο Ινπλίνπ 2012 έρε δεκνζηεπηεί ε ππ’ αξηζ. Φ.5/65835/Β3/18-6-2012 Κνηλή
Υπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο γηα
ηελ παξνρή ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο ησλ Α.Δ.Ι.». Η ελ ιφγσ Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ
(http://et.diavgeia.gov.gr) κε αξηζκφ δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) Β4ΛΜ9-Ν1Γ.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη κε θάζε ξεηή
επηθχιαμε αιιαγήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ
λέα Κ.Τ.Α., απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα
ζηηίδνληαη δσξεάλ θαη πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηελ εηδηθή ηαπηφηεηα ζίηηζεο ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζην Τκήκα Σίηηζεο Φνηηεηψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο
Λέζρεο, απφ Γεπηέξα 10 Σεπηεκβξίνπ έσο 12 Οθησβξίνπ 2012, θαζεκεξηλά
θαηά ηηο ψξεο 09:30 έσο 14:00.
Γηθαηνχρνη δσξεάλ ζίηηζεο
Γσξεάλ ζίηηζε δηθαηνχληαη φινη νη ελεξγνί* θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί,
κεηαπηπρηαθνί θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ,
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ αληίζηνηρα.
* Ενεργοί φοιτητές

Προπτστιακοί φοιτητές ηυν οποίυν η διάπκεια θοίηηζηρ δεν έσει ςπεπβεί ηη διάπκεια ηυν εξαμήνυν πος
απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος ηίηλος ζποςδών ζύμθυνα με ηο ενδεικηικό ππόγπαμμα ζποςδών, πποζαςξανόμενη καηά
ηέζζεπα εξάμηνα. Για ηοςρ θοιηηηέρ μεπικήρ θοίηηζηρ ο σπόνορ αςηόρ είναι διπλάζιορ ηος ενδεικηικού για ηο
ππόγπαμμα ζποςδών πος παπακολοςθούν.

Μεταπτστιακοί φοιτητές ηυν οποίυν η διάπκεια θοίηηζηρ δεν έσει ςπεπβεί ηη διάπκεια ηος ενδεικηικού
ππογπάμμαηορ ζποςδών.

Υπουήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύοςν ηα ηέζζεπα ππώηα έηη ζηο ανηίζηοισο ππόγπαμμα.

Πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδφκελσλ
α) Άγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη
ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν
ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δπν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη
θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πξψηνπ.
Σν αλσηέξσ δηακνξθνχκελν πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000)
επξψ εθφζνλ ν αδειθφο ηνπ δηθαηνχρνπ θνηηεηή είλαη ελεξγφο θνηηεηήο ηνπ πξψηνπ
θχθινπ ζπνπδψλ. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αδειθνί ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξείο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα
θαζέλαλ απφ απηνχο.
β) Έγγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη
ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ. Πξνθεηκέλνπ γηα έληεθλε νηθνγέλεηα ην
πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν.
γ) Άγακνη θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ
εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο
αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ.
Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν,
πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ
ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ
ηνπ απφ θάζε πεγή. Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο
θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ησλ ηδίσλ,
ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ απφ θάζε πεγή.
Σα θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελα πνζά κεηψλνληαη θαηά 10%, φηαλ νη
δηθαηνχρνη θνηηεηέο θαηνηθνχλ κφληκα ζην Γήκν Αζελαίσλ.
Τν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί
θξηηήξην παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ
ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ ησλ 25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο
ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο ή/θαη νη γνλείο ηνπ/ηεο, εθφζνλ
απηφο είλαη έγγακνο, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο,
ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 πεξί κε ππνρξέσζεο
ππνβνιήο δήισζεο.
Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ
επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ
ηηο πξνυπνζέζεηο (φξην εηζνδήκαηνο), ηφηε ην Γ.. ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο
ρνξεγεί ηελ εηδηθή ηαπηφηεηα (θάξηα) δσξεάλ ζίηηζεο ζηνπο έρνληεο ηα ρακειφηεξα
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο είλαη: πνιχηεθλνη,
ηξίηεθλνη, θνηηεηέο κε αδεξθφ/ή ζηνλ Α΄ θχθιν ζπνπδψλ, νξθαλνί, θνηηεηέο
ηέθλα άγακεο κεηέξαο, θνηηεηέο πνπ δηαζέηνπλ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα κε
ζνβαξή πάζεζε, Α.Μ.Δ.Α., θνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηέθλνπ ζχκαηνο
ηξνκνθξαηίαο.
Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιήςε θαη αλαλέσζε ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο ζίηηζεο
α) Αίηεζε (ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία)
 νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο απιή αίηεζε (πξνζθνκίδεηαη ζηελ Τπεξεζία
ζπκπιεξσκέλε) θαη
 νη κεηαπηπρηαθνί θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο αίηεζε ζεσξεκέλε απφ
ηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο ή ηνπ Τκήκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν
πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (δηαηίζεηαη ζηηο
Γξακκαηείεο).

β) Γχν θσηνγξαθίεο ηνπ θνηηεηή.
γ) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
δ) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ηνπ θνηηεηή ζεσξεκέλν γηα ηε
γλεζηφηεηά ηνπ απφ Γεκφζηα Αξρή.
ε) Έγγξαθν Γεκφζηαο Αξρήο ή ππεξεζηψλ ή ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο
σθειείαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.
ζη) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ν ηφπνο
κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ.
δ) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηφο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα
ηνπ/ηεο αδεξθνχ/ήο.
ε) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. 2012.
ζ) Βεβαίσζε επηδφηεζεο αλεξγίαο (φπνπ απαηηείηαη).
η) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (φπνπ
απαηηείηαη).
θ) Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο (φπνπ απαηηείηαη).
ι) Πηζηνπνηεηηθφ Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (φπνπ απαηηείηαη).
κ) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή (φπνπ απαηηείηαη).
λ) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα (φπνπ απαηηείηαη).
Οη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ζα ππνβάιινπλ:
α) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γ.Ο.Τ. κε ην εηζφδεκα ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηε
γνληθή κέξηκλα ηνπ θνηηεηή,
β) Γηαδεπθηήξην θαη απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα θαζψο θαη
ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, εάλ ππάξρεη, θαη αλαθέξεη ηελ επηκέιεηα θαη ηα έμνδα ηνπ
θνηηεηή,
γ) Πξφζθαηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα φηη έρεη ηα απνθιεηζηηθά έμνδα ηνπ
θνηηεηή, ζεσξεκέλε απφ Αζηπλνκηθφ Σκήκα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
Οη θάξηεο ζίηηζεο πνπ εθδφζεθαλ γηα ην Παλεπηζηεκηαθφ έηνο 20112012 ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο θαη φρη πέξαλ ηεο 31-10-2012.
Όζνη θνηηεηέο δελ έρνπλ θάξηα ζίηηζεο, κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη ζηα θνηηεηηθά
εζηηαηφξηα πιεξψλνληαο 4,00 επξψ εκεξεζίσο γηα 2 γεχκαηα (κεζεκέξη-βξάδπ).
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θνηηεηηθψλ εζηηαηνξίσλ είλαη: θαζεκεξηλά απφ
12:00 έσο 16:15 θαη απφ 17:45 έσο 21:00.
Καηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 ηα εζηηαηφξηα ζηελ Ιαηξηθή ρνιή θαη
ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α. ζα είλαη θιεηζηά ηα αββαηνθχξηαθα.
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηαηνξίσλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή,
Παλεπηζηεκηνχπνιε θαη ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο, Λπθαβεηηνχ 14, θαηά ηα
αββαηνθχξηαθα ζα είλαη απφ 13:00 έσο 20:00.
Σν Σκήκα ίηηζεο Φνηηεηψλ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ 09:30 κέρξη 14:00,
ζηνλ 4ν φξνθν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ιππνθξάηνπο 15, ηει. 2103688228,
2103688230 θαη 2103688226.

Ο Αληηπξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Καζεγεηήο Θεφδσξνο Γ. Ληαθάθνο
Σπλεκκέλα:
1.
2.
3.

Αίηεζε έθδνζεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο δσξεάλ ζίηηζεο
Τπεχζπλε δήισζε
Πίλαθαο νξίσλ εηζνδήκαηνο

