ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Για έγγαμους φοιτητές
Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές1 , οι μεταπτυχιακοί2 και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Κ.3 κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανά κατηγορία σε
ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), μεγέθους έως 2ΜΒ:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έκδοση πατήστε εδώ).
2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2021 σε
ηλεκτρονική μορφή όπως λαμβάνεται από το TAXIS ατομικό και συζύγου αλλά και των ανήλικων τέκνων, εφόσον
υποβάλουν φορολογική δήλωση (για έκδοση πατήστε εδώ).
Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του 2021 από το Υπουργείο Οικονομικών
της Κύπρου (υποχρεωτικά) και για τον/την σύζυγο, αλλά και για τα ανήλικα τέκνα τους εφόσον έχουν εισόδημα.
Γενικότερα οι Κύπριοι, ομογενείς και οι αλλοδαποί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά
αντίστοιχα με αυτά που προσκομίζουν οι φοιτητές που η οικογένεια τους έχει μόνιμη κατοικία εντός Ελλάδος.
Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα
ελληνικά.
3. Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2021 (Έντυπο Ε1), ατομικό και συζύγου σε ηλεκτρονική
μορφή όπως λαμβάνεται από το TAXIS (για έκδοση πατήστε εδώ).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον ίδιο τον φοιτητή ή
τον/την σύζυγο, θα πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (για έκδοση πατήστε εδώ).
Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται να υποβάλει
φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μόνιμου Κάτοικου Εξωτερικού από
την αρμόδια Προξενική Αρχή συνδυασμό με Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρεται ότι ο φοιτητής δεν
υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:
4. Σε περίπτωση ανεργίας, Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ή ο/η σύζυγός του, και εισπράττει/ουν επίδομα
ανεργίας κατά το διάστημα των αιτήσεων (για έκδοση πατήστε εδώ).
5. Σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή ή μελών της οικογένειάς του, Πιστοποιητικό
αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (για έκδοση πατήστε εδώ).
6. Αν στο πιστοποιητικό αναπηρίας δεν διασαφηνίζονται τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο η αναπηρία άνω του
67%, απαιτείται συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα
Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ, η οποία θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία προκαλεί ή συνδέεται με
σοβαρά κινητικά προβλήματα. Δεν είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις που οι γονείς, τα τέκνα, και οι σύζυγοι είναι
τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne.
7. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, σε ισχύ. Απαραίτητο για την απόδειξη της
πολυτεκνικής ιδιότητας του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν,.1910/1944 (Α΄29), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α’ 75)
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Προπτυχιακοί φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δεν θα ξεπερνούν το 7ο έτος φοίτησης και δεν προέρχονται από κατάταξη ή δεν είναι ήδη
κάτοχοι πτυχίου.
2
Μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου για την απόκτηση του Δ.Μ.Ε., και δεν είναι ήδη κάτοχοι Δ.Μ.Ε.
3
Υποψήφιοι Διδάκτορες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δεν θα ξεπερνούν το 5ο έτος σπουδών και δεν είναι ήδη κάτοχοι Διδακτορικού.

