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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΙΣΙΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

(από Β΄έηορ ζποςδών έωρ πηςσίο)

Παξαθαινύληαη όζνη θνηηεηέο δελ ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά ΙΣΙΗ, λα ηα
απνζηείινπλ ΑΜΔΑ ειεθηξνληθά ζηα αξκόδηα Τκήκαηα ηεο Γηεύζπλζεο Αθαδεκαϊθώλ
Θεκάηωλ ζε θάζε πόιε.
Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο :
1. Έληππε Αίηεζε πνπ αθνξά ηε ζίηηζε.
2. Βεβαίωζε ηνπ Ιδξύκαηνο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε θνηηεηηθή ηδηόηεηα γηα ζίηηζε.
3. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
4. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.
5. Υπεύζπλε Γήιωζε, όπνπ ζα δειώλεηαη ε κόληκε θαηνηθία ηωλ γνλέωλ
6. (Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ. γηα ην εηήζην
νηθνγελεηαθό ή αηνκηθό εηζόδεκα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, εάλ εκπίπηεη ζηηο
θαηεγνξίεο (α) έωο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο ΦΔΚ. Σε
πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ην εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα, πξνζθνκίδεηαη από
ηνλ/ηελ ελδηαθεξόκελν/ε θνηηεηή/ηξηα θνξνινγηθή δήιωζε ηνπ ηειεπηαίνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο (2019).
Δπηπιένλ ζε πεξίπηωζε πνπ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζε κηα από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο
πξνζθνκίδεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό δεκόζηαο αξρήο.
1. Βεβαίωζε ηνπ Ιδξύκαηνο από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε θνηηεηηθή ηδηόηεηα
ηνπ/ηεο αδειθνύ/ήο ζηελ πεξίπηωζε πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηγξαθόκελε ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 θαηεγνξία ή ζηελ θαηεγνξία (γ) ηεο παξαγξάθνπ
9 ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ΦΔΚ.2.
2. Βεβαίωζε επηδόηεζεο αλεξγίαο, από ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνύ
Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) ζηα Μεηξώα ηνπ νπνίνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή ν/ε ζύδπγόο ηνπ, εάλ εκπίπηεη ζηελ
πξνβιεπόκελε ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο ΦΔΚ
θαηεγνξία.
3. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ Διιάδνο, πνπ
απνδεηθλύεη ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1910/1944 (Α΄ 229), όπωο απηό
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α΄
75). Τν αλωηέξω πηζηνπνηεηηθό πξνζθνκίδεηαη εάλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα εκπίπηεη
ζηελ θαηεγνξία (α) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ επηζπλαπηόκελνπ
ΦΔΚ.
4. Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1897/90 (Α΄ 120). Η αλωηέξω πξάμε πξνζθνκίδεηαη εάλ ν/ε
θνηηεηήο/ηξηα εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1.
5. Πηζηνπνηεηηθό Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθωλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ
ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη) θαη
(δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ζπλεκκέλνπ ΦΔΚ. Αλ ην
πηζηνπνηεηηθό Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά
πξνβιήκαηα, αιιά κόλν αλαπεξία άλω ηνπ 67%, ηόηε ζπκπιεξωκαηηθά

απαηηείηαη ηαηξηθή γλωκάηεπζε από Γεκόζην Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα Γηεπζπληνύ είηε Κιηληθήο Δ.Σ.Υ. ή Δξγαζηεξίνπ ή Παλεπηζηεκηαθνύ
Τκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηώλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ
πηζηνπνηείηαη από ηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε
ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
6. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο, εάλ εκπίπηεη ζηηο
θαηεγνξίεο (δ), (ε) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ζπλεκκέλνπ
ΦΔΚ.
7. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, εάλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα
εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ζπλεκκέλεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο.
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ε ό,ηι αθοπά ζηην καηάθεζη ηων δικαιολογηηικών για ΙΣΙΗ αςηή θα γίνεηαι ωρ εξήρ :





Γηα όια ηα Τκήκαηα ηεο πόιεο ηεο Κνκνηελήο ζην Τκήκα Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ
θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ζηελ Κνκνηελή.ekravvar@admin.duth.gr
Γηα όια ηα Τκήκαηα ηεο πόιεο ηεο Ξάλζεο ζην Τκήκα Αθαδεκαϊθώλ Θεκάηωλ
Ξάλζεο kmpouraz@admin.duth.gr
Γηα όια ηα Τκήκαηα ηεο πόιεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζην Τκήκα Αθαδεκαϊθώλ
Θεκάηωλ Αιεμαλδξνύπνιεο pmpountz@admin.duth.gr
Γηα όια ηα Τκήκαηα ηεο πόιεο ηεο Οξεζηηάδαο ζηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο
Γηεύζπλζεο Αθαδεκαϊθώλ Θεκάηωλ skourets@admin.duth.gr

Από ηη Γιεύθςνζη Ακαδημαϊκών Θεμάηων

