ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ
1. AITHΣH−ΔΗΛΩΣΗ (Εκτύπωση εδώ).
2. YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH TOY N.1599/86 (Εκτύπωση εδώ) στην οποία δηλώνονται από τον φοιτητή τα ακόλουθα:
• Δεν υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση.
• Το εκκαθαριστικό σημείωμα, που υποβάλλω, είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου.
• Σε περίπτωση διαγραφής μου, περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου, ή συμμετοχής μου σε
προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κλπ) θα υποβάλω αίτηση διακοπής της σίτισης στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας.
• Δεν είμαι στρατευμένος (μόνο για τους άρρενες).
• Όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην Αίτηση-Δήλωση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, είναι αληθή.
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ EKKAΘAPIΣTIKOΥ ΣHΜEIΩMAΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
(εισοδήματα έτους 2015) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του.
• Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό
σημείωμα των γονέων του, θα υποβάλλει και το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
• Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα
προσκομίζουν μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα έτους 2015) και
φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Οι έγγαμοι φοιτητές θα προσκομίζουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), φορολογικού
έτους 2015 (εισοδήματα έτους 2015).
• Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμά φορολογικού έτους
2015, θα προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2015 και το εκκαθαριστικό
σημείωμα φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2014).
►ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα
φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2015.
β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
►ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική
γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2015.
β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
►ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2016-2017,
από το Υπουργείο Παιδείας, Εξωτερικών, Οικονομικών κλπ.
►ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών DYNTAR, PODEPRO, HYDROHASARDS
και EMSEP θα υποβάλλουν βεβαίωση σπουδών της Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται το
χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Τμήμα.
►ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα υποβάλλουν Βεβαίωση από το Γραφείο Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της
παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο.
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από
τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα
ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.
5. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, η οποία να έχει ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) καθώς και
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗΣ
6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)
• Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός
προπτυχιακός φοιτητής, για το ακαδ. έτος 2016-2017 (αδελφός φοιτητής).
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί).
• Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (λόγοι υγείας).
• Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας).

► ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι Αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 29 Αυγούστου 2016 έως και την 31 Οκτωβρίου
2016, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
• Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και
Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
• Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις
Γραμματείες των Τμημάτων τους.
• Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του
Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) καθώς
και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ., υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν την αίτηση, με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα.
► Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων.

Oι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες που έχουν ενεργοποιηθεί από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για παροχή δωρεάν
σίτισης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα ισχύουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.

