
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Ιδρύματος ότι το σύστημα υποβολής αιτήσεων 

παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης θα παραμείνει ανοιχτό  απο Τρίτη 2/10/2018 έως και την 

Τετάρτη 10/10/2018. Η σελίδα των αιτήσεων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα 

δικαιολογητικά βρίσκεται εδώ. 

Ιδιαίτερη προσοχή ας δοθεί στα παρακάτω: 

 Απαραίτητη η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Κατά την υποβολή της αίτησης στην Ηλεκτρονική 

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, μπορείτε να κάνετε προβολή και να 

σημειώσετε τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας ώστε να τον καταγράψετε στο 

αντίστοιχο πεδίο της αίτησης ανεξάρτητα από το αν την έχετε παραλάβει ή όχι. 

 Με την έναρξη της συμπλήρωσης της αίτησης αν δεν επιλεγεί η κατηγορία «Δεν είμαι 

κάτοχος άλλου πτυχίου» το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης. Επίσης, η 

διεύθυνση μόνιμης κατοικίας πρέπει να είναι πλήρης, με δήλωση της οδού, πόλης και Τ.Κ. 

 Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα υποβληθούν να είναι τα ηλεκτρονικά αρχεία, όπως 

ακριβώς λαμβάνονται από το TAXIS. 

 Η συμπλήρωση των εισοδημάτων στις αιτήσεις γίνεται βάσει των ποσών που αναφέρονται 

στα εκκαθαριστικά. Προσοχή! Αθροίζουμε το φορολογητέο εισόδημα (όχι το δηλωθέν), τα 

αυτοτελή ποσά (αν υπάρχουν), και άλλα επιδόματα, όπως εφάπαξ, γεωργικές ενισχύσεις, 

επιδοτήσεις, επίδομα ανεργίας, αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης, κλπ. 

Έγγραφο αναφοράς ΚΥΑ Aριθμ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1695, τ. Β΄, 18-06-2012): «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.» 

 Σε περίπτωση ανεργίας υποβάλλεται η βεβαίωση επιδότησης ανεργίας. Προσοχή! Να 

αναγράφεται ότι «εισπράττει επίδομα ανεργίας» την περίοδο των αιτήσεων. Το έγγραφο 

μπορείτε να το λάβετε ηλεκτρονικά από τον ΟΑΕΔ, στη σελίδα: http://www.oaed.gr/ekdose-

bebaioseon-anergias 

 Δεν γίνονται δεκτά ξενόγλωσσα, λανθασμένα, ή δυσανάγνωστα δικαιολογητικά. Τα 

ξενόγλωσσα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Σε περιπτώσεις αναπηρίας λαμβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής 

που αναφέρουν τις περιπτώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ (Aριθμ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1695, τ. 

Β΄, 18-06-2012): «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%.» 

 Οι βεβαιώσεις σπουδών αδελφών ενεργών φοιτητών που φοιτούν σε άλλη πόλη από αυτήν 

της μόνιμης κατοικίας να είναι του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. 

Η διαδικασία ελέγχου είναι συνεχής και παρακαλούμε για την παρακολούθηση των 

μηνυμάτων ώστε να γίνουν από μέρους σας οι απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στα 

σχόλια προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις σας ως πλήρεις 
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