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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απόφαση 6 /12.09.2017 Συνεδρίαση 111η
Θέμα: Ορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής των δικαιούχων
φοιτητών στέγασης στο παραχωρημένο διαμέρισμα στην πόλη της Καλαμάτας

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Την απόφαση 22/18-12-2013, 54η συνεδρίαση Συγκλήτου, με τίτλο: «Αξιοποίηση
παραχωρημένου

διαμερίσματος

στην

πόλη

της

Καλαμάτας»

(ΑΔΑ:

ΒΙΨΕ469Β7Δ-ΨΤΒ)
2. Την απόφαση 29/07.10.2014, 65η Συνεδρίαση Συγκλήτου, με τίτλο: «Ορισμός
κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων φοιτητών στέγασης του Ιδρύματος στο
παραχωρημένο διαμέρισμα στην πόλη της Καλαμάτας» (ΑΔΑ: 7Ζ9Δ469Β7Δ1ΥΖ)
3. Την απόφαση 14/11.10.2016, 95η Συνεδρίαση Συγκλήτου, με τίτλο: «Ορισμός
κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής των δικαιούχων φοιτητών στέγασης
στο

παραχωρημένο

διαμέρισμα

στην

πόλη

της

Καλαμάτας»

(ΑΔΑ:

73ΛΣ469Β7Δ-Μ74)
4. Το υπ' αριθμ. 5243/ 08.09.2017 έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων

Αποφασίζει
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Τη συνέχιση της εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής
των δικαιούχων φοιτητών στέγασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο
παραχωρημένο διαμέρισμα στην πόλη της Καλαμάτας, βάσει της υπ΄αριθμ.
29/07.10.2014 απόφασης της 65ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 7Ζ9Δ469Β7Δ1ΥΖ) και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 279/23460 (ΦΕΚ 414/22-02-2013) και της
Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/18-06-2012). Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των δαπανών
χρήσης του εν λόγω διαμερίσματος (κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, κατανάλωση
νερού) εξακολουθεί να εφαρμόζεται η απόφαση 22/18-12-2013, 54η συνεδρίαση
Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Β7Δ-ΨΤΒ) καθώς και η απόφαση 14/11.10.2016 95η
Συνεδρίαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 73ΛΣ469Β7Δ-Μ74)
Η στέγαση των επιλεγέντων δικαιούχων φοιτητών κάθε φορά θα παρατείνεται μέχρι
την ανάδειξη των νέων δικαιούχων της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.
Τέλος, αποφασίζεται ότι μετά από έλεγχο της επιτροπής του διαμερίσματος, (κάθε
δεκαπέντε (15) ημέρες), οι θέσεις των φοιτητών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα για
ένα (1) συνεχόμενο μήνα να καλύπτονται από τους επιλαχόντες φοιτητές.
Το πλήρες κείμενο των κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής των δικαιούχων
φοιτητών στέγασης, όπως αυτό συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικών
Θεμάτων, επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφαση της οποίας
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απόφασης 6/12-09-2017, 111η συνεδρίαση Συγκλήτου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21 & ΤΕΡΖΑΚΗ 22100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Πληροφορίες :Σ. Λάγγα,
Τηλ.επικ:27520 96125-26, 30
fax: 27520 96121
e-mail: foitmer@uop.gr,

ορθή επανάληψη
Ναύπλιο, 08/09/2017
Α.Π.: 5243
Προς: τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα: «Ορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής των δικαιούχων φοιτητών στέγασης στο
διαμέρισμα της Καλαμάτας».
Αξιότιμα Μέλη της Συγκλήτου,
Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων εισηγείται τη διατήρηση των ίδιων κριτήριων επιλογής των δικαιούχων
φοιτητών στέγασης στο διαμέρισμα στην πόλη της Καλαμάτας για το ακαδ. έτος 2017-2018, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 29/7.10.2014 απόφαση της 65ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΑΠΕΛ, λαμβάνοντας
υπόψιν το άρθρο 4 της Υ.Α. 279/23460 (ΦΕΚ 414/22-02-2013) και την Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ
1965/18-06-2012). Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των δαπανών χρήσης του εν λόγω διαμερίσματος
(κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, κατανάλωση νερού εισηγείται την εφαρμογή της απόφασης 22/18-12-2013
της 54ης συνεδρίασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Β7Δ-ΨΤΒ καθώς και της απόφασης 14/11.10.2016
Συνεδρίασης 95η.
Επίσης εισηγείται η στέγαση των επιλεγέντων δικαιούχων φοιτητών να παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την
ανάδειξη των νέων δικαιούχων της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.
τέλος εισηγείται, μετά από έλεγχο της επιτροπής του διαμερίσματος, (κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες), οι
θέσεις των φοιτητών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα για ένα (1) συνεχόμενο μήνα να καλύπτονται από τους
επιλαχόντες φοιτητές.
Κριτήρια Επιλογής σύμφωνα με την 29 /7.10.2014 απόφαση Συγκλήτου/ Συνεδρίαση 65η λαμβάνοντας
υπόψιν το άρθρο 4 της Υ.Α. 279/23460 (ΦΕΚ 414/22-02-2013) και την Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ
1965/18-06-2012)
Α. Για το άπορο άτομο, ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200€
Β. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος):
μέχρι και 10.700€.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ` ένα προστατευόμενο μέλος ή
αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή
αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) :μέχρι και 14.400€.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή
αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.
Γ. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο
προσαυξάνεται κατά 3.600 € Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
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Η σειρά μεταξύ των απόρων δικαιούχων της παραγράφου 6 καθορίζεται με αναλογική
εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 9 του άρθρου 1. της Υ.Α Φ5/68535/Β3( ΦΕΚ Β’ 1965/18.06.2012)
Καθορισμός όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των
ΑΕΙ.
α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται
ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α75 ).
β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από
νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
του ν.4009/2011 (Α195), εφ’ όσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που
φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) , καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των
γονέων .
δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς , εφ όσον δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος
της ηλικίας τους.
ε) Φοιτητές που φέρουν ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το
οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους.
στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία
ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009
(Α 156).
η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 1 του ν.1897/1990( Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους.

Με εκτίμηση,
Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς
Αναπληρωτής Πρύτανη για φοιτητικά θέματα

