ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ
Oι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, ως Ταυτότητα Σίτισης, θα χρησιμοποιούν την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα
(πάσο), η οποία θα ενεργοποιείται στα αρμόδια Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
 Oι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου
ενεργοποιούνται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων (κτίριο Παπαστράτου, 1 ος όροφος).
 Oι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας,
των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας ενεργοποιούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
 Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, κατά την είσοδό τους στο χώρο σίτισης, θα επιδεικνύουν υποχρεωτικά την
Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, η οποία θα ελέγχεται και θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

I. Διαδικασία ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), για παροχή δωρεάν σίτισης.
Α’. Στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν σε μία (1) από τις παρακάτω αναφερόμενες
κατηγορίες, θα ενεργοποιείται η Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, για παροχή δωρεάν σίτισης, ταυτόχρονα με την υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών:
(άρθρο 1, παρ. 8 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄ 1965/2012).
α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ω. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών.
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 του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25 ο 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 25ο 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 Duchene 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 παράγραφο 1 του ν.1897/1990 (Α
120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
θ) Φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της
αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα έτους 2015), δεν υπερβαίνει τα
παρακάτω όρια εισοδήματος:
-Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα έτους 2015), δεν υπερβαίνει
τις είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και
πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ.
-Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά
σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα έτους 2015) δεν
υπερβαίνει τις είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
-Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών, των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό
σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα έτους 2015), δεν
υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) Ευρώ.
Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που
έχει την έδρα του το Τμήμα φοίτησης.
Β. Οι αιτήσεις των φοιτητών που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες (I. Α, α – θ), θα εξεταστούν
μελλοντικά, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων σίτισης. Σε αυτή την περίπτωση η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
θα εκδώσει αποτελέσματα με τα ονόματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών και θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες
ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης.
Γ. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό
των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό.

II. Έναρξη και λήξη της δωρεάν σίτισης.
 Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή
δωρεάν σίτισης και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2017.
 Oι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν δωρεάν σίτιση και για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 θα πρέπει να προσέλθουν στα αρμόδια Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, μέσα στην
αποκλειστική προθεσμία: από 25/1/2017 μέχρι και 24/2/2017, προκειμένου να ενεργοποιήσουν/ανανεώσουν την
Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, για παροχή δωρεάν σίτισης.
 Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.
έτους 2016-2017 και θα κληθούν να προσέλθουν, για ενεργοποίηση, επιλαχόντες φοιτητές, ανάλογα με το ύψος των
διαθέσιμων πιστώσεων σίτισης.

III. Διευκόλυνση της σίτισης των φοιτητών
Οι Γραμματείς των Τμημάτων να μεριμνήσουν ώστε κατά την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων, ακαδημαϊκού έτους
2016-2017, να υπάρχει κενός χρόνος (χωρίς μαθήματα) δύο (2) ωρών τουλάχιστον, προκειμένου να διευκολυνθεί η σίτιση
των φοιτητών.
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.

