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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα « Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους
φοιτητές των ΑΕΙ» για το ακαδ. έτος 2015-16, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012
Κ.Υ.Α ( πατήστε εδώ)

Σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
Διαδικασία
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να σιτιστούν δωρεάν, θα
πρέπει

να

συμπληρώσουν

την

αίτησή

τους

στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα

https://merimna.uop.gr/sitisi/login.php και στη συνέχεια αφού την εκτυπώσουν, να την
καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του ΠΑΠΕΛ. Η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών θα ξεκινήσει για όλα τα
έτη εκτός του πρώτου , από την Τετάρτη στην 1 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17
Ιουλίου 2015. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλουν αίτηση σίτισης μετά την εγγραφή τους στο
ΠΑΠΕΛ. Σχετικά με την προθεσμία θα βγει νέα Ανακοίνωση, που θα ορίζει με σαφήνεια τα χρονικά
πλαίσια.
Οι αιτήσεις θα εκτυπώνονται εφ’ όσον έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή τους στο
σύστημα και θα αποστέλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

ταχυδρομικώς, στη

Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Ναύπλιο τκ 21100 στο Τμήμα Φοιτητικών
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Θεμάτων του ΠΑΠΕΛ, αυστηρά μέσα στην οριζόμενη ημερομηνία και με σφραγίδα ταχυδρομείου
που να αποδεικνύει την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων. Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν
να τα φέρνουν και προσωπικά στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων.
Οι αιτήσεις που δεν έχει προηγηθεί η οριστική ηλεκτρονική υποβολή τους και

δε

συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπει ο νόμος, θα κρίνονται
απορριπτέες, καθώς η πληρότητα του φακέλου του αιτούντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για τη διατήρηση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης κατά την επιλογή.
ΠΡΟΣΟΧΗ


Η κατάθεση της αίτησης στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων προϋποθέτει την οριστική
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης



Δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης δεν θα γίνονται δεκτά



Όλα τα στοιχεία της φόρμας πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά της Αίτησης-Δήλωσης που θα
κατατεθούν στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων.



Θα πρέπει να καταθέσετε το σύνολο των δικαιολογητικών σας στο Τμήμα Φοιτητικών
Θεμάτων από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015.



Έχετε υποχρέωση να ενημερώνεστε από το σύστημα σχετικά με την πορεία της αίτησής
σας
Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, η οποία μετά την αξιολόγησή τους , θα συντάξει ονομαστικές καταστάσεις με τους
δικαιούχους δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με την

ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012, προκειμένου οι

δικαιούχοι να λάβουν την ειδική ταυτότητα Σίτισης.

Σχετικά με την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης, οι δικαιούχοι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν:
α. ότι η δωρεάν σίτισής τους αρχίζει από την ημέρα χορήγησης σ’ αυτούς της ειδικής
ταυτότητας
β. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας , ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει σχετική
δήλωση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) εργάσιμων
ημερών.
γ. Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από τον φοιτητή στον οποίο χορηγείται.
δ. Η δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται , είτε λόγω στράτευσης ,
είτε λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Οι Φοιτητές που για οποιοδήποτε λόγο κάνουν αίτηση για αναστολή φοίτησης
υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και να επιστρέψουν την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι :

Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών, τότε η Επιτροπή
Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος θα χορηγήσει την προβλεπόμενη ειδική ταυτότητα κατά
προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες, που προβλέπει το άρθρο 9.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής θεωρεί, ότι η αίτησή του απορρίφθηκε αναίτια ,
μπορεί να κάνει ένσταση εντός πέντε ημερών στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, από την ημερομηνία
ανάρτησης των Ονομαστικών Καταστάσεων Δικαιούχων Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων Σίτισης.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών
και Φοιτητικών Θεμάτων

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Σπανού Γεωργία
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Υπ’ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α
με θέμα « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν
σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης

1. α. Ενεργοί Φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της ημεδαπής του
πρώτου δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4009/2011(Α 195),
εφ' όσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου αντίστοιχα
β.(ι) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε ΑΕΙ της ημεδαπής οι οποίοι
προέρχονται από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων
συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2(α) και (β) του ν 4009/2011(Α 195)
(ιι). Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, οι οποίοι
προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή 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 ΑΕΙ 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)
δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής.
Εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων β (ιι) και (δ).

2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:

α Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΥΟ ) του
τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες 45.000 ευρώ, προκειμένου
για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό
προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
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Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ, εφ’
όσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν
οι περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σ’ αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ για καθέναν απ’ αυτούς
β . Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από
τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του
τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες 45.000 ευρώ. Προκειμένου
για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε
ανήλικο τέκνο.
γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα , όπως
προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες 25.000
ευρώ.

3. 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 ανήλικών τέκνων του από κάθε
πηγή.

4. 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 σ’ αυτό δεν
λειτουργεί Λέσχη.

5. 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.

6. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της ,
εφ’ όσον αυτός είναι έγγαμος κάτω των 25 ετών δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης , υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) περί μη υποχρέωσης υποβολής
δήλωσης.

7. Η λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σ’ αυτό δεν λειτουργεί
λέσχη, μπορεί να ζητά και άλλα , κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και
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περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου , προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι
σίτισης.

8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό , κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 63 του ν.4009/2011(Α195) δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου
των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος τότε, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος , εάν δεν υφίσταται λέσχη ,
χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε
όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν1910/2011(Α229),
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 25ο 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 25ο έτος της
ηλικίας τους.
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Άρθρο 2
Δωρεάν σίτιση φοιτητών

1.Το συσσίτιο παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο της Λέσχης ή του Ιδρύματος , εάν σε
αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με την οποία εφοδιάζεται ο
δικαιούχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσης. Το συσσίτιο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα
και δείπνο, η σύσταση των οποίων προκύπτει από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καταρτίζεται από
ειδική για το σκοπό αυτό υποεπιτροπή, που συγκροτείται από το Δ.Σ της Λέσχης. Στην οποία οι
φοιτητές εκπροσωπούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον των μελών της. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
σίτισης εγκρίνεται και ανακοινώνεται στους φοιτητές από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και
Προγραμματισμού της Λέσχης . Εάν στο Ίδρυμα δεν υφίσταται Λέσχη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
καταρτίζεται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι πενταμελής και
απαρτίζεται από ένα

καθηγητή του ιδρύματος, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής

Μέριμνας, το γραμματέα του Ιδρύματος και δυο εκπροσώπους των φοιτητών οι οποίοι κάθε
ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους , εκ περιτροπής από τον φοιτητικό
σύλλογο έκαστης σχολής του Ιδρύματος. Η πράξη συγκρότησης της επιτροπής εκδίδεται από τον
πρύτανη-πρόεδρο του οικείου ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
2. Αρμόδια για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου είναι η Λέσχη του Ιδρύματος ή το
ίδιο το Ίδρυμα , αν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. Το Ίδρυμα ή η Λέσχη του δύναται να αναθέτει τη
λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου σε ανάδοχο . Η διαδικασία κατάρτισης σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η
Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου
και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Άρθρο 4
Έναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν σίτισης

1.Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα χορήγησης σ’ αυτούς της ειδικής
ταυτότητας
2.Η δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται:
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α. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί
β. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί

Υπ’ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α
με θέμα « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους
φοιτητές των ΑΕΙ»

Άρθρο 5

Υποβολή δικαιολογητικών για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας
Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην παρούσα απόφαση υποβάλλει εντός των οριζομένων προθεσμιών από την Λέσχη ή το
Ίδρυμα, εάν σ’ αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, αίτηση για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται
απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά.

α). Δύο Φωτογραφίες του φοιτητή
β).Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

1

γ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Φοιτητή.
δ) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας , από το
οποίο να προκύπτει ο μόνιμος τόπος κατοικίας του. ( τελευταίου εξαμήνου)
ε). Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και
θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών
, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.
στ) Βεβαίωση του οικείου ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του /της αδελφού
/ης στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή
στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου.( τελευταίου εξαμήνου)
ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό
εισόδημα του ενδιαφερόμενου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος ( 2015) , εάν εμπίπτει στις
κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης .Σε περίπτωση που δεν έχει
παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα , προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική
δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
η). Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος , ο γονέας του ή ο/η σύζυγος
του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στη παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης κατηγορίας.
θ). Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την
πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν1910/1944(Α΄ 229) ,

1

Τελευταίου εξαμήνου ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
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όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75) .Το ανωτέρω
πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του
άρθρου 1 της παρούσης
ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1897/90
(Α΄ 120) θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή . Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται
εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.
κ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης
αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει
στην κατηγορία ( στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης . Αν το πιστοποιητικό
Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του
67% ,τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο , με υπογραφή
και σφραγίδα Διευθυντού είτε κλινικής Ε.Σ.Υ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος
αντίστοιχα , που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται ή συνδέεται από την
Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
λ) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του φοιτητή ένα εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της
παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.
μ) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, ένα ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ)
της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης..

Επιπλέον Δικαιολογητικά
Ενεργοί φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών:
Πιστοποιητικό Φοιτητικής Ιδιότητας
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ότι

δεν είναι κάτοχοι πτυχίου,

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι
14. Διαζευκτήριο ( αντίγραφο)
15. Αντίγραφό δικαστικής απόφασης, που να φαίνεται ποιος από τους δυο γονείς έχει την επιμέλεια.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση,

Υπεύθυνη Δήλωση από τον γονέα που να

βεβαιώνει ότι έχει την επιμέλεια των παιδιών του.

Κύπριοι Φοιτητές θα υποβάλλουν και :


Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας
τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το οικονομικό
έτος 2015 ( Αντί εκκαθαριστικού)



Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
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Αλλοδαποί και Φοιτητές τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού θα υποβάλλουν


Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους , επίσημα
μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα
που αποκτήθηκε το οικονομικό έτος 2015 ( Αντί εκκαθαριστικού)



Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα).

Αλλοδαποί Υπότροφοι Φοιτητές θα υποβάλλουν


Βεβαίωση χορήγησης Υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2015-16 από το Υπουργείο Παιδείας,
Εξωτερικών, Οικονομικών κ.τ. λ

Φοιτητές ΕRASMUS θα υποβάλλουν
Βεβαίωση από τις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , στην
οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της φοίτησής του/της στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις
Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις καταργείται η
υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων εγγράφων .

Καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση

υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και
πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των
εγγράφων αυτών
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο
ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από
δικηγόρο. Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων
εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων
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Άρθρο 6
Έλεγχος Δικαιολογητικών για την λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ελέγχει τα δικαιολογητικά και ανακοινώνει τα ονόματα
των δικαιούχων τα οποία και αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων ή /και στον ιστότοπο
του Ιδρύματος τους. Εάν στο Ίδρυμα δεν λειτουργεί λέσχη , αρμόδια να διενεργήσει τον
έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας που απαρτίζεται από
τον Πρύτανη –πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε
σχολής με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φοιτητικούς συλλόγους
των σχολών του Ιδρύματος. Η πράξη συγκρότησης της Επιτροπής εκδίδεται από τον
Πρύτανη-πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου ακαδημαϊκού έτους και
ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Στους δικαιούχους χορηγείται ειδική ταυτότητα στην οποία αναγράφεται απαραίτητα το
ονοματεπώνυμο του φοιτητή, η σχολή στην οποία φοιτά και το ακαδημαϊκό έτος για το
οποίο χορηγείται και επικολλάται σ’ αυτήν η φωτογραφία του φοιτητή. Στο πίσω μέρος της
ταυτότητας γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος ή ανανέωση αυτής.

2.

Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση
στη Λέσχη ή στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν
λειτουργεί λέσχη μέσα σε χρονικό διάστημα δυο( 2) εργάσιμων ημερών

3.

Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από τον φοιτητή στον οποίο χορηγείται.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών
και Φοιτητικών Θεμάτων
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