
ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΡΑΚΘ            Κομοτθνι 26 Φεβρουαρίου 2020 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
& ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
 
 
 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ 
ΓΙΑ ΣΘ ΣΕΓΑΘ ΚΑΙ ΣΘ ΙΣΙΘ ΣΩΝ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΣΟΤ Δ.Π.Θ. 

 
Α. ΓΙΑ ΣΘ ΣΕΓΑΘ ΣΩΝ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΣΟΤ Δ.Π.Θ. 
φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ Φοιτθτικϊν Εςτιϊν του Δ.Π.Θ (ΦΕΚ Β’ 
5110/31/12/2019), ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Π.Θ. (τζγαςθ), 
ανακοινϊνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, για ςτζγαςθ προπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν από Βϋ ζτοσ ςπουδϊν ζωσ πτυχίο Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2020-2021, κα είναι 
απόΔευτζρα 9Μαρτίου 2020 ζωσ καιΠαραςκευι 3 Απριλίου 2020. 
 
Δικαίωμα υποβολισ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τον νόμο ζχουν οι ενεργοί 
φοιτθτζσ/τριεσ για ν+2 ζτθ ςπουδϊν, όπου ν ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ ετϊν ςπουδϊν 
για το κάκε Σμιμα. 
 
Κατόπιν αυτϊν καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσφοιτθτζσ/τριεσ ι το 
νόμιμαεξουςιοδοτοφμενο από αυτοφσ πρόςωπο, να υποβάλουν τα 
απαιτοφμεναδικαιολογθτικά, όπωσ αναφζρονται πιο κάτω: 
 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΘ ΣΕΓΑΘ 

ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΑΠΟ Βϋ ΕΣΟ ΕΩ ΠΣΤΧΙΟ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ.  

Α. Οι Προπτυχιακοί/ζσΦοιτθτζσ/τριεσ υποβάλλουν: 

1. Ζντυπθ αίτθςθ(επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ). 
2. Αντίγραφο του Δελτίου Αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι αντίγραφοδιαβατθρίου 

προκειμζνου για αλλοδαποφσ μαηί με άδεια παραμονισ.  
3. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν λάβει γνϊςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ των Φοιτθτικϊν Εςτιϊν (ΦΕΚ Β’ 5110/31/12/2019) και ότι 
τον αποδζχονται. 

4. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα εφορίασ του φορολογικοφ ζτουσ 2018 
(ειςοδιματα από 1-1-2018 ζωσ 31-12-2018) α) των γονζων και β) του/τθσ 
ιδίου/ασ του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 

(Εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν υποβάλλει φορολογικι διλωςθ, κατακζτει 
υπεφκυνθ διλωςθ που του παρζχει το αρμόδιο για τθν παραλαβι των 
αιτιςεων Σμιμα. 

5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από τθν αρμόδια δθμοτικι ι 
κοινοτικι αρχι (τελευταίου εξαμινου). 



6. Βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ, όπου φοιτά ο/θ 
ενδιαφερόμενοσ/θ, ςχετικά με τον χρόνο πρϊτθσ εγγραφισ, τον ΑΕΜ, τον 
τρόπο εγγραφισ και το διανυόμενο ζτοσ ςπουδϊν.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν μόνιμθ κατοικία του/τθσ ιδίου/ασ και τθσ 
οικογζνειάσ του/τθσ. 

8. Όςοι ενδιαφερόμενοι επικαλοφνται λόγουσ υγείασ, προςκομίηουν 
απόφαςθ από ΚΕΠΑ ι το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ 
αναπθρίασ, όπου προςδιορίηεται το ποςοςτό αναπθρίασ και θ οποία είναι 
ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

9. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά ςτθν οικογζνεια όπου ανικει ο/θ φοιτθτισ/τρια 
τα οποία ςπουδάηουν, κα πρζπει να προςκομίηεται βεβαίωςθ του 
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ αδελφοφ ι αδελφισ ενεργοφ/ισ φοιτθτι/τριασ 
του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 του ν. 
4009/2011 (Αϋ 195), εφόςον δεν είναι ιδθ κάτοχοσ πτυχίου, 
μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου, που φοιτά ςε Πανεπιςτιμιο ι Σ.Ε.Ι. 
ι ςτισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ ι ςτθν Ανϊτατθ χολι 
Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.), κακϊσ και ςτισ 
Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ 
και Σουριςμοφ διαφορετικισ πόλθσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων 
τουσ. 

10. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά ςτθν οικογζνεια που ανικει ο/θ φοιτθτισ/τρια 
τα οποία υπθρετοφν τθν ςτρατιωτικι τουσ κθτεία, πρζπει να 
προςκομίηεται βεβαίωςθ θ οποία κα το πιςτοποιεί. 

11. Για τισ περιπτϊςεισ πολυτεκνίασ προςκομίηεται πιςτοποιθτικό τθσ 
Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων που να αποδεικνφει τθν 
πολυτεκνικι ιδιότθτα και να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ. 

12. Όταν υπάρχει διάηευξθ ςτθν οικογζνεια, προςκομίηεται αντίγραφο 
διαηευκτθρίου ι δικαςτικι απόφαςθ που να το πιςτοποιεί. Σο 
εκκακαριςτικό που κατακζτει ο/θ φοιτθτισ/τρια είναι του γονζα που ζχει 
αποδεδειγμζνα τθν επιμζλειά του. 

13. Όταν υπάρχει ανεργία ςτθν οικογζνεια, προςκομίηεται βεβαίωςθ 
επιδοτοφμενθσ ανεργίασ γονζα από τον ΟΑΕΔ ι βεβαίωςθ ανεργίασ γονζα 
από τον ΟΑΕΔ ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

14. Οποιοςδιποτε άλλοσ κοινωνικόσ λόγοσ αρκεί να αποδεικνφεται με 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ (π.χ. τζκνο ανφπαντρθσ 
μθτζρασ, κ.τ.λ.). 

 
* ΑΙΣΘΕΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙΔΕΚΣΕ. 
 
* ΕΚΠΡΟΘΕΜΕ ΑΙΣΘΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ. 
 
 
ε ό,τι αφορά ςτθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν για ΣΕΓΑΘ αυτι κα γίνεται ωσ εξισ : 
 
α) Για   όλα   τα   Σμιματα   τθσ πόλθσ   τθσ   Κομοτθνισ  ςτο   Σμιμα Προπτυχιακϊν   
πουδϊν και Φοιτθτικισ   Μζριμνασ ςτθν Κομοτθνι (Πρυτανεία,κα Πουφινά, 10.00-13.00 
π.μ.). 



 
β) Για όλα τα Σμιματα τθσ πόλθσ τθσ Ξάνκθσ ςτο Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων Ξάνκθσ 
Πανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ-Πανεπιςτθμιοφπολθ-Κιμμζρια (Σμιμα Αρχιτεκτόνων) κα 
Μπουραηάνθ. 
 
γ) Για όλα τα Σμιματα τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ  ςτο Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν 
Θεμάτων Αλεξανδροφπολθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ Αλεξανδροφπολθσ, 6οχλμ. 
Αλεξανδροφπολθσ-Μάκρθσ, Δραγάνα, κ. Μπουντηισ). 
 
δ)Για όλα τα Σμιματα τθσ πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ ςτον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ 
Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων (Κτίριο φοιτθτικϊν εςτιϊνκ. Κουρετςίδθσ). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΟΙΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΣΕΓΑΘ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ 

 
 
 
                       ΑΙΣΘΘ ΔΙΑΜΟΝΘ 
                  ΣΙ ΦΟΙΣΘΣΙΚΕ ΕΣΙΕ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ 
 
ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ 
ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ  
ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
 
 

ΕΠΩΝΤΜΟ : 
ΟΝΟΜΑ : 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : 
ΧΟΛΘ/ΣΜΘΜΑ : 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΜΘΣΡΩΟΤ: 

ΠΡΟ 
ΣΟ ΣΜΘΜΑ 

………………………. 
 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 
ΘΡΑΚΘ 

 

ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ : 
(Δθλϊνεται το ζτοσ ςτο οποίο κα είναι ο φοιτθτισ τον επτζμβριο του 
2020.) 

 
 
 
 
 
 
     ασ παρακαλϊ να κάνετε δεκτι τθν αίτθςι 
μου για ςτζγαςθ ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ του 
Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021. 

ΠΣΤΧΙΟΤΧΟ ΑΛΛΘ ΧΟΛΘ : 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
Οδόσ                                     Αρικμόσ            Σ.Κ. 
Πόλθ/Χωριό 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
ΣΘΛΕΦΩΝΟ 
τακερό : 
κινθτό : 
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail) Πανεπιςτθμίου : 
 
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail) Προςωπικι : 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΩΜΑΣΙΟΤ : υγκρότθμα, Αρικμόσ Δωματίου, Μονόκλινο ι 
δίκλινο) 
( υμπλθρϊνεται μόνο εφόςον ο αιτϊν φοιτθτισ διζμενε κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ.) 
 

ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  
Προπτυχιακόσ Φοιτθτισ : 
Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ : 
Φοιτθτισ ERASMUS : 
Φοιτθτισ IAESTE : 
Αλλο : 
 

 
Περίοδοσ διαμονισ ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ του Δ.Π.Θ. 
από 1-9-2020 ζωσ 30-6-2021 εξαιρουμζνων των διακοπϊν 
Χριςτουγζννων, Πάςχα και Καλοκαιριοφ. 
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ 

………………………………. 

ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

………………………………. 

 

 
 
 

ΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΙΣΘΣΙΚΩΝ ΕΣΙΩΝ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ 
 

ΑΡ. ΑΙΣΘΘ 

……………….. 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ 

………………… 



Β. ΓΙΑ ΣΘ ΙΣΙΘ ΣΩΝ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΣΟΤ Δ.Π.Θ. 
 
    Ανακοινϊνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, για ςίτιςθ προπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν/τριϊν από Βϋ ζτοσ ςπουδϊν ζωσ πτυχίο Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2020-2021, κα είναι 
από Δευτζρα 9 Μαρτίου 2020 ζωσ και Παραςκευι 3 Απριλίου 2020, ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικ. Φ5/68535/Β3 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ.Β’) «Κακοριςμόσ όρων, 
προχποκζςεων και διαδικαςίασ για τθν παροχι δωρεάν ςίτιςθσ ςτουσ φοιτθτζσ των 
Α.Ε.Ι.» 
 
    Κατόπιν αυτϊν καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ/τριεσ ι το 
νόμιμαεξουςιοδοτοφμενο από αυτοφσ πρόςωπο, να υποβάλουν τα 
απαιτοφμεναδικαιολογθτικά όπωσ αναφζρονται πιο κάτω: 
 

ΙΣΙΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΑΠΟ Βϋ ΕΣΟ ΕΩ ΠΣΤΧΙΟ 
 
ΦΕΚ 1965/18 Ιουνίου 2012 τ.Β’ 
Αρικ. Φ5/68535/Β3 
 
 
Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων και διαδικαςίασ 
για τθν παροχι δωρεάν ςίτιςθσ ςτουσ φοιτθτζσ 
των Α.Ε.Ι.  
 
1. Με τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ δικαιοφχοι δωρεάν ςίτιςθσ είναι: 
 
α. Οι ενεργοί φοιτθτζσ/τριεσ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ, του πρϊτου, δεφτερου και τρίτου κφκλου ςπουδϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόςον δεν είναι ιδθ κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακοφ ι 
διδακτορικοφ τίτλου αντίςτοιχα. 
β. i) Οι εγγεγραμμζνοι/εσ ωσ φιλοξενοφμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ ςε Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, οι 
οποίοι προζρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν ι 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 36 παράγραφοσ 2 (α) 
και (β) του ν. 4009/2011 (Αϋ 195). 
ii) Οι εγγεγραμμζνοι/εσ ωσ φιλοξενοφμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ ςε Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, οι 
οποίοι προζρχονται από ομοταγι Ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν ι 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 36 παράγραφοσ 2 (α) 
και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). 
γ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που μετακινοφνται προςωρινά από ζνα Α.Ε.Ι. ςε άλλο τθσ θμεδαπισ, 
ςφμφωνα με τον Οργανιςμό του Ιδρφματοσ προζλευςθσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 36 
παράγραφοσ 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Αϋ 195). 
δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων που πραγματοποιοφν προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, 
εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ επόμενθσ παραγράφου, εξαιρουμζνων των 
περιπτϊςεων (β)(ii) και (δ). 
 
2. Προχποκζςεισ δωρεάν ςιτιηομζνων: 
 
α. Άγαμοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ, των οποίων το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα, όπωσ 
προκφπτει από τα αντίςτοιχα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, δεν υπερβαίνει τισ 
ςαράντα πζντε χιλιάδεσ (45.000) ευρϊ προκειμζνου για οικογζνεια με ζνα μόνο τζκνο. Για 



οικογζνειεσ με δφο τζκνα και πλζον το παραπάνω ποςό προςαυξάνεται κατά πζντε χιλιάδεσ 
(5.000) ευρϊ για κάκε τζκνο πζραν του πρϊτου. Σο ανωτζρω διαμορφοφμενο ποςό 
προςαυξάνεται κατά τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ εφόςον ο αδελφόσ του/τθσ δικαιοφχου 
φοιτθτι/τριασ είναι ενεργόσ φοιτθτισ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν. Εάν περιςςότεροι του 
ενόσ αδελφοί υπάγονται ςε αυτιν τθν κατθγορία το ποςό αυτό προςαυξάνεται κατά τρεισ 
χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ για κακζναν από αυτοφσ. 
β. Ζγγαμοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ, των οποίων το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα, όπωσ 
προκφπτει από τα αντίςτοιχα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ δεν υπερβαίνει τισ 
ςαράντα πζντε χιλιάδεσ (45.000) ευρϊ. Προκειμζνου για ζντεκνθ οικογζνεια το ποςό αυτό 
προςαυξάνεται κατά πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ για κάκε ανιλικο τζκνο. 
γ. Άγαμοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ άνω των 25 ετϊν των οποίων το ετιςιο ατομικό ειςόδθμα, 
όπωσ προκφπτει από το αντίςτοιχο εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ, δεν υπερβαίνει τισ 
είκοςι πζντε χιλιάδεσ (25.000) ευρϊ. 
 
3. Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο, 
πραγματικό ι τεκμαρτό, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο 
ειςόδθμα του/τθσ ίδιου/ασ του/τθσ φοιτθτι/τριασ, των γονζων του και των ανιλικων 
αδελφϊν του από κάκε πθγι. Προκειμζνου για ζγγαμο/θ φοιτθτι/τρια, ωσ ετιςιο 
οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι 
τεκμαρτό, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα των 
ιδίου, του/τθσ ςυηφγου του/τθσ και των ανθλίκων τζκνων του από κάκε πθγι. 
 
4. Σα κατά περίπτωςθ διαμορφοφμενα ποςά μειϊνονται κατά 10%, όταν οι δικαιοφχοι 
φοιτθτζσ/τριεσ κατοικοφν μόνιμα ςτο Διμο που ζχει τθν ζδρα τθσ θ Λζςχθ ι το Κδρυμα, εάν 
ςε αυτό δεν λειτουργεί Λζςχθ. 
 
5. Σο φψοσ του ετιςιου οικογενειακοφ ι ατομικοφ ειςοδιματοσ δεν αποτελεί κριτιριο 
παροχισ δωρεάν ςίτιςθσ ςτον/ςτθν φοιτθτι/τρια, όταν ο ίδιοσ, ανεξαρτιτου θλικίασ, ι ζνασ 
εκ των γονζων του εάν είναι άγαμοσ κάτω των 25 ετϊν, ι ο/θ ςφηυγοσ του/τθσ εάν είναι 
ζγγαμοσ, ειςπράττει επίδομα ανεργίασ. 
 
6. τισ περιπτϊςεισ που ο/θ δικαιοφχοσ φοιτθτισ/τρια ι/και οι γονείσ του ι ο/θ ςφηυγόσ 
του/τθσ, εφόςον αυτόσ είναι ζγγαμοσ, δεν υποχρεοφνται ςτθν υποβολι φορολογικισ 
διλωςθσ, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μθ υποχρζωςθσ 
υποβολισ διλωςθσ. 
 
7. Η Λζςχθ ι θ Επιτροπι Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Ιδρφματοσ, εάν ςε αυτό δεν λειτουργεί 
Λζςχθ, μπορεί να ηθτά και άλλα, κατά τθν κρίςθ τθσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν 
οικονομικι και περιουςιακι κατάςταςθ του/τθσ ενδιαφερόμενου/θσ, προκειμζνου να 
αποφανκεί αν δικαιοφται ι όχι ςίτιςθσ. 
 
8. Αν θ χρθματοδότθςθ του Ιδρφματοσ από τον κρατικό προχπολογιςμό, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 63 του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ςίτιςθσ 
του ςυνόλου των φοιτθτϊν/τριϊν που εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ τθσ παραγράφου 2 του 
παρόντοσ, τότε το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Λζςχθσ ι θ Επιτροπι Φοιτθτικισ Μζριμνασ του 
Ιδρφματοσ, εάν δεν υφίςταται Λζςχθ, χορθγεί τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 6 τθσ 
παροφςθσ ειδικι ταυτότθτα κατά προτεραιότθτα ςε όςουσ εμπίπτουν ςτισ κατωτζρω 
αναφερόμενεσ κατθγορίεσ. 
 



9. α) Φοιτθτζσ/τριεσ που είναι πολφτεκνοι, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του ν. 1910/1944 
(Α 229), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), 
και τζκνα αυτϊν. Η πολυτεκνικι ιδιότθτα διατθρείται ιςοβίωσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). 
β) Φοιτθτζσ/τριεσ που φζρουν τθν ιδιότθτα του γονζα ι του τζκνου πολυμελοφσ 
οικογζνειασ με τρία ηϊντα τζκνα από νόμιμο γάμο ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ 
αναγνωριςκζντα ι υιοκετθκζντα. 
γ) Φοιτθτζσ/τριεσ με αδελφό ι αδελφι, ενεργό φοιτθτι του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, 
όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόςον δεν είναι ιδθ κάτοχοσ 
πτυχίου, μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου, που φοιτά ςε Πανεπιςτιμιο ι Σ.Ε.Ι. ι ςτισ 
Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ ι ςτθν Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.), κακϊσ και ςτισ Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ του 
Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ διαφορετικισ πόλθσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των 
γονζων τουσ. 
δ) Απορφανιςκζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ από τον ζνα ι και από τουσ δφο γονείσ, εφόςον δεν 
ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 
ε) Φοιτθτζσ/τριεσ που φζρουν τθν ιδιότθτα του τζκνου άγαμθσ μθτζρασ με τουλάχιςτον ζνα 
μθ αναγνωριςκζν τζκνο, το οποίο ι τα οποία δεν ζχουν υπερβεί το 25ό ζτοσ τθσ θλικίασ 
τουσ. 
ςτ) Φοιτθτζσ/τριεσ με γονείσ, τζκνα, αδζλφια, ςυηφγουσ που είναι τυφλοί ι κωφάλαλοι ι 
νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ι πάςχουν από μυϊκι δυςτροφία 
Duchenne ι ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι ζχουν κινθτικά 
προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία άνω του 67%. 
η) Οι πάςχοντεσ από τισ ςοβαρζσ αςκζνειεσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 35 
του ν. 3794/2009 (Αϋ 156). 
θ) Φοιτθτζσ/τριεσ που φζρουν τθν ιδιότθτα του τζκνου κφματοσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν ζχουν υπερβεί 
το 25ό ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 
 
Τποβολι δικαιολογθτικϊν για λιψθ και ανανζωςθ τθσ ειδικισ ταυτότθτασ 
 
Ο/Η φοιτθτισ/τρια που επικυμεί να ςιτίηεται δωρεάν και εφόςον πλθροί τισ προχποκζςεισ 
που ορίηονται ςτθν παροφςα απόφαςθ, υποβάλλει εντόσ των οριηόμενων προκεςμιϊν από 
τθν Λζςχθ ι το Κδρυμα, εάν ςε αυτό δεν λειτουργεί Λζςχθ, αίτθςθ για τθ δωρεάν ςίτιςι του, 
θ οποία ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα εξισ δικαιολογθτικά: 
α) Ζντυπθ Αίτθςθ που αφορά τθ ςίτιςθ (χορθγείται από τα ςθμεία κατάκεςθσ των 
δικαιολογθτικϊν όπωσ αναφζρονται παρακάτω). 
β) Εκκακαριςτικό θμείωμα τθσ Εφορίασ 
γ) Δφο φωτογραφίεσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 
δ) Βεβαίωςθ του οικείου ιδρφματοσ από το οποίο να προκφπτει θ φοιτθτικι ιδιότθτα του 
ενδιαφερόμενθ για ςίτιςθ φοιτθτι/τριασ. 
ε) Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
ςτ) Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 
η) Ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ ι υπθρεςιϊν ι λογαριαςμϊν οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ των 
γονζων (π.χ. ΔΕΗ, ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ), από το οποίο να προκφπτει ο τόποσ μόνιμθσ 
κατοικίασ τουσ. 
θ)Τπεφκυνθ Διλωςθ, όπου κα δθλϊνεται θ μόνιμθ κατοικία των γονζων ( χορθγείται από 
το ςθμείο κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν). 
κ) Βεβαίωςθ του οικείου Ιδρφματοσ από τθν οποία προκφπτει θ φοιτθτικι ιδιότθτα του/τθσ 
αδελφοφ/ισ ςτθν περίπτωςθ που εμπίπτει ςτθν περιγραφόμενθ ςτθν παράγραφο 2 του 
άρκρου 1 κατθγορία ι ςτθν κατθγορία (γ) τθσ παραγράφου 9 του αυτοφ άρκρου. 



ι)Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. για το ετιςιο οικογενειακό 
ι ατομικό ειςόδθμα του/τθσ ενδιαφερομζνου/νθσ φοιτθτι/τριασ το τελευταίο οικονομικό 
ζτοσ, εάν εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ (α) ζωσ (γ) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 τθσ 
παροφςθσ. ε περίπτωςθ που δεν ζχει παραλθφκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα, 
προςκομίηεται από τον/τθν ενδιαφερόμενο/θ φοιτθτι/τρια φορολογικι διλωςθ του 
τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ. 
ια) Βεβαίωςθ επιδότθςθσ ανεργίασ, από το υποκατάςτθμα του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ 
Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) ςτα Μθτρϊα του οποίου είναι εγγεγραμμζνοσ ο ίδιοσ, ο 
γονζασ του ι ο/θ ςφηυγόσ του, εάν εμπίπτει ςτθν προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 5 του 
άρκρου 1 τθσ παροφςθσ κατθγορία. 
ιβ) Πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ, που αποδεικνφει 
τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 
του ν. 1910/1944 (Αϋ 229), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 
του ν. 3454/2006 (Αϋ 75). Σο ανωτζρω πιςτοποιθτικό προςκομίηεται εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια 
εμπίπτει ςτθν κατθγορία (α) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
ιγ) Αντίγραφο τθσ πράξθσ ςυνταξιοδότθςθσ που απονζμεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν. 1897/90 (Αϋ 120). Η ανωτζρω πράξθ προςκομίηεται εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία (θ) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
ιδ) Πιςτοποιθτικό Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα 
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, το οποίο υφίςταται εν ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, 
εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια εμπίπτει ςτθν κατθγορία (ςτ) και (η) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 
1 τθσ παροφςθσ. Αν το πιςτοποιθτικό Τγειονομικισ Επιτροπισ δεν διαςαφθνίηει τα κινθτικά 
προβλιματα, αλλά μόνο αναπθρία άνω του 67%, τότε ςυμπλθρωματικά απαιτείται ιατρικι 
γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, με υπογραφι και ςφραγίδα Διευκυντοφ είτε 
Κλινικισ Ε..Τ. ι Εργαςτθρίου ι Πανεπιςτθμιακοφ Σμιματοσ αντίςτοιχα, που κα βεβαιϊνει 
ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που πιςτοποιείται από τθν Τγειονομικι Επιτροπι προκαλεί ι 
ςυνδζεται με ςοβαρά κινθτικά προβλιματα. 
ιε) Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ, εάν εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ (δ), (ε) 
και (θ) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
ιη) Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του αποβιϊςαντοσ γονζα, εάν ο/θ φοιτθτισ/τρια εμπίπτει 
ςτθν κατθγορία (δ) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
 
* ΑΙΣΘΕΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙΔΕΚΣΕ. 
 
* ΕΚΠΡΟΘΕΜΕ ΑΙΣΘΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ. 
 
    ε ό,τι αφορά ςτθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν για ΙΣΙΘ, αυτι κα γίνεται ωσ εξισ : 
 
α) Για   όλα   τα   Σμιματα   τθσ πόλθσ   τθσ   Κομοτθνισ  ςτο   Σμιμα Προπτυχιακϊν   
πουδϊν και Φοιτθτικισ   Μζριμνασ ςτθν Κομοτθνι (Πρυτανεία, 10.00-13.00 π.μ.)κα 
Κραββαρίτου. 
β) Για όλα τα Σμιματα τθσ πόλθσ τθσ Ξάνκθσ ςτο Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων Ξάνκθσ  
     Πανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ-Πανεπιςτθμιοφπολθ-Κιμμζρια (Σμιμα Αρχιτεκτόνων) κα  
Μπουραηάνθ. 
γ) Για όλα τα Σμιματα ςτθν πόλθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, ςτο Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν  
Θεμάτων Αλεξανδροφπολθσ (κ.Μπουντηισ). 
δ) Για όλα τα Σμιματα τθσ πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ ςτον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ  
     Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων (Κτίριο φοιτθτικϊν εςτιϊν   κ. Κουρετςίδθ). 
 
 
 



 
 
 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΙΣΙΘ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ 

 
 
 
 
 
ΑΙΣΘΘ ΙΣΙΘ 
 
 
 
 
ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ 
ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ  
ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
 
 

 
ΕΠΩΝΤΜΟ : 
 
ΟΝΟΜΑ : 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : 
 
ΧΟΛΘ/ΣΜΘΜΑ : 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΜΘΣΡΩΟΤ: 
 
ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ : 
(Δθλϊνεται το ζτοσ ςτο οποίο κα είναι ο φοιτθτισ τον επτζμβριο 
του 2020.) 

 

 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΣΜΘΜΑ ……………. 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ 

 

 

 

     ασ παρακαλϊ να κάνετε δεκτι τθν αίτθςι 
μου για ςίτιςθ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ 

………………………………. 

ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

………………………………. 

ΠΣΤΧΙΟΤΧΟ ΑΛΛΘ ΧΟΛΘ : 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 

 

Οδόσ                                     Αρικμόσ            Σ.Κ. 

 

Πόλθ/Χωριό 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
 
ΣΘΛΕΦΩΝΟ 
 
τακερό : 
 
κινθτό : 
 
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail) Πανεπιςτθμίου : 
 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail) Προςωπικι : 

ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  

 

Προπτυχιακόσ Φοιτθτισ : 

 

Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ : 

 

Φοιτθτισ ERASMUS : 

 

Άλλο : 

ΑΡ. ΑΙΣΘΘ 

……………….. 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ 

………………… 



  

 

 

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΕΓΑΘ ΚΑΙ ΙΣΙΘ ΜΕ ΣΑ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ 

 
 

ΚΟΜΟΣΘΝΘ 
Σμιμα Προπτυχιακϊν   πουδϊν και Φοιτθτικισ   Μζριμνασ ςτθν Κομοτθνι (25310-
39066). 
 
ΞΑΝΘΘ 

Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων Ξάνκθσ (25410-79028). 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ 
Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων Αλεξανδροφπολθσ (25510-30973). 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων (25520-41406,  41300). 

 
 
 
 
 

H Αντιπρφτανθσ 
Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 

 
 
 
 

Κακθγιτρια Ηωι Γαβριθλίδου 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


