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Σύμφωνα με την Νέα Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ5/68535/Β3/18.6.2012 ( ΦΕΚ 1965) τα
διαμορφούμενα όρια εισοδήματος για την απόκτηση κάρτας δωρεάν σίτισης των ενεργών
φοιτητών του Ε.Μ.Π. ( α΄ β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών) είναι τα εξής:
ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
(Ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013)
1. ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ) ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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 σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη ( Άρθρο 1 παρ. 4 )
ΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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. ( Άρθρο 1 παρ. 3 )
ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ-ΕΝΑΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΕΝΑΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

45.000
50.000
53.000
55.000
58.000
61.000

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΕΝΑΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΤΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ

60.000
63.000
66.000
69.000
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

2. ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ) ΑΤOMIKO ΕΙΣOΔΗΜΑ

25.000

3. ΕΓΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

45.000
50.000
55.000
60.000
65.000

Σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του ιδίου άρθρου
Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 63του ν. 4009/2011 (Α 195), 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 άρθρο6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά
προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες
κατηγορίες.
α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229),
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006
(Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του 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 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί
το 25ο έτος της ηλικίας τους.
ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη
αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό 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
παράγραφο1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της
ηλικίας τους.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΑΠΟ 22/3/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Φ.Λ. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.387 ( τ.Α. ΦΕΚ 141/1983).
Συγκεκριμένα στη παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι : «ο φοιτητής που δικαιούται και
επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν, μέσα σε 15 ημέρες από την αρχική του εγγραφή στο οικείο
Τμήμα του ΑΕΙ υποβάλλει στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη απλή αίτηση για τη δωρεάν
σίτισή του……»
Στη παρ. 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται : «Για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος και το αργότερο
μέχρι 10 Οκτωβρίου υποβάλλει…….. για την θεώρηση της ταυτότητάς του για το ακαδημαϊκό έτος
αυτό».

