ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ :
(Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α /195) και την κοινή Υπουργική Απόφαση:
Φ.5/68535/Β3/18.06.2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β΄/2012)

Α) Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών,
εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού η διδακτορικού τίτλου.
Β1) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που προέρχονται από άλλα
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, υπό τους όρους που
κάθε φορά ορίζονται από το Ίδρυμα,
B2) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής οι οποίοι προέρχονται από
ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων υπό
τους όρους που κάθε φορά ορίζονται από το Ίδρυμα
Γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής σύμφωνα με τον
οργανισμό του ιδρύματος προέλευσης υπό τους όρους που κάθε φορά ορίζονται από το Ίδρυμα.
Δ) οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού
που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής υπό τους όρους που ισχύον
κάθε φορά,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επομένης παραγράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων Β2
και Δ.
ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ
Α. Άγαμοι φοιτητές που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν
υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45.000,00) χιλιάδων προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο
τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε
χιλιάδες ( 5.000,00) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00)€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου
φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός
αδελφοί υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις (3.000,00) ευρώ
για καθέναν από αυτούς.
Β. Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το
εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε
(45.000,00) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε
(5.000,00) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
Γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από
το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε
(25.000) χιλιάδες ευρώ.
Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές
κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα του το Ίδρυμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ
Άγαμοι φοιτητές κάτω των 25
Κάτοικοι εκτός Δήμου Αθηναίων
1ος αδελφός/ή φοιτητής/τρια
2ος αδελφός/ή φοιτητής/τρια

1 παιδί
45.000

2 παιδιά
50.000
53.000

3 παιδιά
55.000
58.000
61.000

4 παιδιά
60.000
63.000
66.000

5 παιδιά
65.000
68.000
71.000

Κάτοικοι Δήμου Αθηναίων
1ος αδελφός/ή φοιτητής/τρια
2ος αδελφός/ ή φοιτητής/τρια
3ος αδελφός/ή φοιτητής/τρια

40.500

47.700
50.400

49.500
52.200
54.900

54.000
56.700
59.400
62.100

58.500
61.200
63.900
66.600

4ος αδελφός/ή φοιτητής/τρια
Έγγαμοι φοιτητές κάτοικοι εκτός
Δήμου Αθηναίων
Έγγαμοι φοιτητές κάτοικοι Δήμου
Αθηναίων
*(το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000
για κάθε ανήλικο τέκνο για τους
διαμένοντες εκτός Αθηνών και 4.500
για τους διαμένοντες εντός Αθηνών))
Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 κάτοικοι
εκτός Δήμου Αθηναίων
Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 κάτοικοι
Δήμου Αθηναίων

o

69.300
45.000*
40.500*

25.000
22.500

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 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. Προκειμένου για
έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

o

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.

o

Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής
δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν
είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα
ανεργίας.

o

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της,
εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης,
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

