
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 
 

Οι ενεργοί φοιτητές1 του Π.Κ., (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), εφόσον δεν είναι 

ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, πρέπει να προσκομίσουν τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

1. Πρόσφατο (2016) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που κατατέθηκε ηλεκτρονικά 

στην αίτηση που έγινε το περασμένο έτος (θα το διαπιστώσετε στην ηλεκτρονική αίτηση στην οποία το 

πεδίο του εν λόγω πιστοποιητικού θα είναι τσεκαρισμένο) και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, δεν 

απαιτείται εκ νέου η προσκόμισή του.  

2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό 

εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή για το φορολογικό έτος 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 

έτος 2015). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος (25) της ηλικίας του, 

εργάζεται και υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, 

προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. 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 ή σε περίπτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της 

συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή . 

 Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές 

κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Χανίων. 

 Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίσουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 

(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2015). 

 Οι Αλλογενείς / Αλλοδαποί φοιτητές θα προσκομίσουν επισήμως μεταφρασμένα: 

 Για τους υποτρόφους: βεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο για το ύψος της παρεχόμενης 

υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2015-16. 

 Για τους λοιπούς μη υποτρόφους Βεβαίωση Εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2015 από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας προέλευσης. 

 Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών και τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, επίσημα μεταφρασμένη 

Βεβαίωση Εισοδήματος (ατομικό + οικογενειακό) για το οικονομικό έτος 2015 από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές της χώρας προέλευσης καθώς και για τα τυχόν εισοδήματά τους στην 

Ελλάδα. 

3. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής 

στην περίπτωση που είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής, 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.) ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού. Στην περίπτωση που είναι πρωτοετείς φοιτητές και δεν έχουν εγγραφεί ακόμη μπορεί να 

συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση «Βεβαίωσης αδερφού πρωτοετή φοιτητή». 

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:  

 

                                                 
1 Προπτυχιακοί που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και τα επόμενα ή για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, όσοι 

εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και τα επόμενα. Μεταπτυχιακοί των οποίων η φοίτηση δεν έχει υπερβεί την διάρκεια του 

ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματός τους. Υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων η φοίτηση δεν έχει υπερβεί τα τέσσερα 

έτη στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους. 



4. Σε περίπτωση ανεργίας, 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 σύζυγός του, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι 

άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος. 

5. Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 

Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή.  

6. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 

(Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο 

φοιτητής είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. 

7. 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 στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) 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% και  

(β) Φοιτητές πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 

του ν. 3794/2009 (Α 156).  

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 από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα. 

8. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) απορφανισθέντες φοιτητές 

από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους (β) 

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν 

τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. και (γ) Φοιτητές που φέρουν 

την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. 

9. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία 

απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος 

της ηλικίας τους. 

10. Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα 

παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου ή, στην περίπτωση διαστάσεως, 

ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων. Από αυτά πρέπει σαφώς να προκύπτει ο γονέας, που έχει αναλάβει την 

επιμέλεια (δεν γίνεται δεκτό Ιδιωτικό Συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση). Σε 

αυτήν την περίπτωση η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω ακολουθείται μόνο για 

τον γονέα που έχει την γονική μέριμνα. Σε διαφορετική περίπτωση, η νέα οικογένεια του γονέως 

θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και ακολουθείται ομοίως η διαδικασία του περιγράφεται στην  

παράγραφο 2 ανωτέρω. Για την πιστοποίηση της εν λόγω επιμέλειας μπορεί να προσκομιστεί αντί των 

παραπάνω, η φορολογική δήλωση του γονέα στην οποία ο φοιτητής δηλώνεται ως προστατευόμενο 

μέλος. 

 

Η δωρεάν στέγαση κατά την διάρκεια των σπουδών διακόπτεται είτε λόγω στράτευσης και για όσο 

χρόνο αυτή διαρκεί είτε λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί είτε λόγω 

συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγών. 

 

 

 



 

 

 

 


