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ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Δ.Κ. 1965/18-06-2012 ησλ
Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ:

Δίλαη:
Οη ελεξγνί θνηηεηέο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) ηεο εκεδαπήο, ηνπ
πξώηνπ, δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011
(Α 195), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ
αληίζηνηρα.
(i) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνύκελνη θνηηεηέο ζε Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη
πξνέξρνληαη από άιια Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ ή εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ.
4009/2011 (Α 195).
(ii) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνύκελνη θνηηεηέο ζε Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη
πξνέξρνληαη από νκνηαγή Ιδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ ή
εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α)
θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195).
Οη θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνύληαη πξνζσξηλά από έλα Α.Δ.Ι. ζε άιιν ηεο εκεδαπήο, ζύκθσλα
κε ηνλ Οξγαληζκό ηνπ Ιδξύκαηνο πξνέιεπζεο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2
(ε) ηνπ λ. 4009/2011 (Α195).
Οη αιινδαπνί ππόηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε Α.Δ.Ι ηεο εκεδαπήο

α.
, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, όπσο πξνθύπηεη από ηα
αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ηεο αξκόδηαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο
(Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο,

Σν αλσηέξσ δηακνξθνύκελν πνζό πξνζαπμάλεηαη
Δάλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο αδειθνί ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία
ην πνζό απηό πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξώ γηα θαζέλαλ από απηνύο.
___________________
β.
ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, όπσο πξνθύπηεη από ηα
αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ηεο αξκόδηαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο
(Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο
(45.000) Δπξώ. Πξνθεηκέλνπ γηα έληεθλε νηθνγέλεηα ην πνζό απηό πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε
ρηιηάδεο (5.000) Δπξώ γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν.
___________________
γ.
ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα, όπσο
πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο αξκόδηαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε
ρηιηάδεο (25.000) Δπξώ.
λνείηαη ην ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν,
πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν
εηζόδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθώλ ηνπ από θάζε
πεγή. Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα λνείηαη ην
ζπλνιηθό εηήζην θνξνινγνύκελν πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό, θαζώο θαη ην απαιιαζζόκελν ή
θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν εηζόδεκα ησλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ
αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ από θάζε πεγή. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ίδηνο ν θνηηεηήο θαη ηα αδέξθηα
ηνπ δελ ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε
ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο
, όηαλ νη δηθαηνύρνη
θνηηεηέο θαηνηθνύλ κόληκα ζην Γήκν πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε Λέζρε ή ην Ίδξπκα, εάλ ζε
απηό δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε.
δελ απνηειεί θξηηήξην
παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, όηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ
γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ ησλ 25 εηώλ, ή ν/ε ζύδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο,
εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο.

, δελ ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο
δήισζεο, ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) πεξί κε ππνρξέσζεο
ππνβνιήο δήισζεο.

Ο θνηηεηήο πνπ δηθαηνύηαη θαη επηζπκεί λα ζηηίδεηαη δσξεάλ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ
αίηεζε έθδνζεο ή αλαλέσζεο εηδηθήο ηαπηόηεηαο ζίηηζεο, λα ηελ εθηππώζεη, λα ηελ
ππνγξάςεη θαη λα ηελ ππνβάιεη ζε έληππε κνξθή καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
ζηελ γξακκαηεία ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ΟΠΑ,
.
Καηόπηλ ζα κπνξεί λα παξαιακβάλεη ηελ εηδηθή ηαπηόηεηα ζίηηζεο από ηε γξακκαηεία ηεο
Φνηηεηηθήο Λέζρεο ΟΠΑ, εθόζνλ είλαη δηθαηνύρνο δσξεάλ ζίηηζεο γηα ην αθαδεκατθό έηνο
2016-2017. Σα νλόκαηα ησλ δηθαηνύρσλ ζα αλαθνηλσζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Παλεπηζηεκηνπ
θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ΟΠΑ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 31 Οθησβξίνπ 2016.

ή κία θσηνγξαθία θαη ηελ

(θνξνινγηθό έηνο 2015). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ην
εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα, πξνζθνκίδεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν θνηηεηή
θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.

(ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ)
ζηα κεηξώα ηνπ νπνίνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή ν/ε ζύδπγνο ηνπ,

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.1910/1944 (Ά 229), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3454/2006 (‘Α 75)

ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ
ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη αθνξά Φνηηεηέο κε γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδύγνπο πνπ
είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή
πάζρνπλ από κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ
εηδηθώλ αλαγθώλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία άλσ
ηνπ 67%.θαη νη πάζρνληεο από ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.3794/2009 (Α 156).ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ
ηδηόηεηα ηνπ ηέθλνπ ζύκαηνο ηξνκνθξαηίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α 120) θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο.
, εθόζνλ αλήθεη ή ζηε θαηεγνξία
Φνηηεηέο απνξθαληζζέληεο από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο, θαη δελ έρεη
ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ζηελ θαηεγνξία Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ
ηδηόηεηα ηνπ ηέθλνπ άγακεο κεηέξαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα κε αλαγλσξηζζέλ ηέθλν,
ην νπνίν ή ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
, εθόζνλ αλήθεη ζηε
θαηεγνξία Φνηηεηέο απνξθαληζζέληεο από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο,
εθόζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο



από ηελ ΓΟΤ κε ην εηζόδεκα ηνπ γνλέα πνπ έρεη
ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ θνηηεηή θαη
κε απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ
ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα, θαζώο θαη
, εάλ ππάξρεη θαη
αλαθέξεη ηελ επηκέιεηα θαη έμνδα ηνπ θνηηεηή.

Όζνη θνηηεηέο επηζπκνύλ
ηεο εηδηθήο ηαπηόηεηαο ζίηηζεο ηνπο γηα ην αθαδ.
έηνο 2016-2017, ζα πξέπεη καδί κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά λα πξνζθνκίζνπλ θαη
ηελ πξνεγνύκελε θάξηα ζίηηζεο.

δηθαηνύληαη δσξεάλ ζίηηζε νη θνηηεηέο πνπ γξάθηεθαλ ζην νηθείν ηκήκα ύζηεξα από
επηηπρείο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ή θαηεηάγεζαλ κε επηινγή ζαλ πηπρηνύρνη γηα ηελ
απόθηεζε θαη άιινπ πηπρίνπ.

1. Πεξαηώζνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο.
2. πκπιεξώζνπλ ην αλώηαην όξην ρξόλνπ ιήςεο ηεο παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο ζύκθσλα κε
ην Νόκν, (έμη (6) ρξόληα).

1. Ο θνηηεηήο ζηξαηεπζεί θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηξάηεπζε ηνπ.
2. Ο θνηηεηήο δηαθόςεη ηε θνίηεζή ηνπ ιόγσ ζνβαξήο αζζέλεηαο θαη γηα όζν ρξόλν ηζρύεη ε
δηαθνπή.
ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΟΠΑ

