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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

 
    Ανακοινϊνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, για ςτζγαςθ προπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν από Βϋ ζτοσ ςπουδϊν ζωσ πτυχίο Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2015-2016,  κα είναι από 
Παραςκευι 15 Μαϊου 2015 μζχρι και Δευτζρα 16 Ιουνίου 2015. 
 
    Δικαίωμα υποβολισ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τον νόμο ζχουν οι ενεργοί φοιτθτζσ 
για ν+2 ζτθ ςπουδϊν, όπου ν ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ ετϊν ςπουδϊν για το κάκε 
τμιμα. 
 
    Κατόπιν αυτϊν καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ/τριεσ ι το νόμιμα 
εξουςιοδοτοφμενο από αυτοφσ πρόςωπο, να υποβάλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
όπωσ αναφζρονται πιο κάτω: 
 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΣΕΓΑΗ 
ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΠΟ Βϋ ΕΣΟ ΕΩ ΠΣΤΧΙΟ. 

 
 
1.Ζντυπθ Αίτθςθ που αφορά τθ ςτζγαςθ (χορθγείται από τα ςθμεία κατάκεςθσ των 
δικαιολογθτικϊν όπωσ αναφζρονται παρακάτω). 
2. Εκκακαριςτικό Σθμείωμα τθσ Εφορίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2014 (ειςοδιματα 2013)  : 
   α) του γονζα και 
   β) του ιδίου του φοιτθτι 
(Εάν δεν υποβάλλει φορολογικι διλωςθ ο ίδιοσ ο φοιτθτισ, τότε κα το δθλϊνει με 
υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία χορθγείται από το αρμόδιο τμιμα). 
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ, από αρμόδια Δθμοτικι ι Κοινοτικι Αρχι (του 
τελευταίου εξαμινου). 
4. Βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ, ςχετικά με το χρόνο εγγραφισ, το 
διανυόμενο ζτοσ ςπουδϊν και τον τρόπο (κατθγορία) ειςαγωγισ του φοιτθτι ςτο Α.Ε.Ι. 
5. Υπεφκυνθ Διλωςθ, όπου κα δθλϊνεται θ μόνιμθ κατοικία των γονζων ( χορθγείται από 
το αρμόδιο Τμιμα ). 
6. Όςοι από τουσ ενδιαφερόμενουσ επικαλοφνται λόγουσ υγείασ, κα προςκομίςουν 
βεβαίωςθ αρμόδιασ Πρωτοβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ, όπου κα τεκμθριϊνονται οι 
λόγοι αυτοί.  
7.  Όςοι από τουσ ενδιαφερόμενουσ επικαλοφνται αναπθρία κα προςκομίηουν βεβαίωςθ 
από τα ΚΕΠΑ όπου κα αναφζρεται το ποςοςτό αναπθρίασ και θ περίοδοσ ιςχφοσ τθσ 
αναπθρίασ. 



8. Όςοι από τουσ ενδιαφερομζνουσ ζχουν αδελφό φοιτθτι/φοιτιτρια ι να υπθρετεί τθ 
ςτρατιωτικι του κθτεία, κα προςκομίηουν βεβαίωςθ του Τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου  
όπου φοιτά ο αδελφόσ/αδελφι του ι βεβαίωςθ ότι υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του κθτεία. 
9. Όςοι ενδιαφερόμενοι είναι πολφτεκνοι, κα υποβάλλουν πιςτοποιθτικό πολυτεκνίασ, το 
οποίο χορθγείται από τθν Ανϊτατθ Συνομοςπονδία Πολυτζκνων Ελλάδοσ. 
10.Σε περιπτϊςεισ όπου ςτθν οικογζνεια υπάρχει διαηφγιο κα προςκομίηεται 
φωτοαντίγραφο διαηευκτθρίου και εκκακαριςτικό ςθμείωμα εφορίασ του γονζα που ζχει 
τθν επιμζλεια του παιδιοφ. 
11.Οποιοςδιποτε άλλοσ κοινωνικόσ λόγοσ (π.χ. ανεργία) κα πρζπει να αποδεικνφεται με 
τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ-πιςτοποίθςθ από τθν εκάςτοτε δθμόςια αρχι και με ακριβι 
ςτοιχεία.   
 
* ΑΙΣΗΕΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ. 
 
* ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 
 
* ΕΚΠΡΟΘΕΜΕ ΑΙΣΗΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ. 
 
 
ε ότι αφορά ςτθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν για ΣΕΓΑΗ 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) και ϊρεσ 
10.00-13.00 ςτισ παραπάνω θμερομθνίεσ. 
 
β) Για όλα τα Σμιματα τθσ πόλθσ τθσ Ξάνκθσ ςτο Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων Ξάνκθσ 
(κα Μπουραηάνθ). 
 
γ) Για τα Σμιματα των πόλεων τθσ Αλεξανδροφπολθσ και τθσ Ορεςτιάδασ ςτισ 
Γραμματείεσ των αντίςτοιχων Σμθμάτων. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   Ο Αναπλθρωτισ Πρφτανθ 
                                                                 Φοιτθτικϊν Θεμάτων και Εξωτερικϊν Τποκζςεων 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

 
    Ανακοινϊνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, για ςίτιςθ προπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν από Βϋ ζτοσ ςπουδϊν ζωσ πτυχίο Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2015-2016,  κα είναι από 
Παραςκευι 15 Μαϊου 2015 μζχρι και Δευτζρα 16 Ιουνίου 2015 και 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 νόμιμα 
εξουςιοδοτοφμενο από αυτοφσ πρόςωπο, να υποβάλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
όπωσ αναφζρονται πιο κάτω: 
 

ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΠΟ Βϋ ΕΣΟ ΕΩ ΠΣΤΧΙΟ 
 
 
ΦΕΚ 1965/18 Ιουνίου 2012 τ.Β’ 
Αρικμ. 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 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 ωσ φιλοξενοφμενοι φοιτθτζσ 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 ωσ φιλοξενοφμενοι φοιτθτζσ 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 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 Υπουργείου 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 φοιτθτζσ, των οποίων το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα, όπωσ προκφπτει από τα 
αντίςτοιχα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ 
(Δ.Ο.Υ.) 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. Το ανωτζρω διαμορφοφμενο ποςό προςαυξάνεται κατά τρεισ 
χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ εφόςον ο αδελφόσ του δικαιοφχου φοιτθτι 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 φοιτθτζσ, των οποίων το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα, όπωσ προκφπτει από τα 
αντίςτοιχα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ 
(Δ.Ο.Υ.) 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 φοιτθτζσ άνω των 25 ετϊν των οποίων το ετιςιο ατομικό ειςόδθμα, όπωσ 
προκφπτει από το αντίςτοιχο εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Οικονομικισ 
Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ.) 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 ίδιου του φοιτθτι, των γονζων του και των ανιλικων αδελφϊν του από κάκε 
πθγι. Προκειμζνου για ζγγαμο φοιτθτι, 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. Τα κατά περίπτωςθ διαμορφοφμενα ποςά μειϊνονται κατά 10%, όταν οι δικαιοφχοι 
φοιτθτζσ κατοικοφν μόνιμα ςτο Διμο που ζχει τθν ζδρα τθσ θ Λζςχθ ι το Κδρυμα, εάν ςε 
αυτό δεν λειτουργεί Λζςχθ. 
5. Το φψοσ του ετιςιου οικογενειακοφ ι ατομικοφ ειςοδιματοσ δεν αποτελεί κριτιριο 
παροχισ δωρεάν ςίτιςθσ ςτον φοιτθτι, 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. Στισ περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ φοιτθτισ 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 ενδιαφερόμενου, 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 που εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ τθσ παραγράφου 2 του 



παρόντοσ, τότε το Διοικθτικό Συμβοφλιο 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 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 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 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 Τ.Ε.Ι. ι ςτισ Ανϊτατεσ 
Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ ι ςτθν Ανϊτατθ Σχολι Παιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), κακϊσ και ςτισ Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ του 
Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ διαφορετικισ πόλθσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των 
γονζων τουσ. 
δ) Απορφανιςκζντεσ φοιτθτζσ από τον ζνα ι και από τουσ δφο γονείσ, εφόςον δεν ζχουν 
υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 
ε) Φοιτθτζσ 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 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 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 
 
1. Ο φοιτθτισ 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) Δφο φωτογραφίεσ του φοιτθτι. 
β) Βεβαίωςθ του οικείου ιδρφματοσ από το οποίο να προκφπτει θ φοιτθτικι ιδιότθτα του 
ενδιαφερόμενθ για ςίτιςθ φοιτθτι. 
γ) Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
δ) Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του φοιτθτι. 
ε) Ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ ι υπθρεςιϊν ι λογαριαςμϊν οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ των 
γονζων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ), από το οποίο να προκφπτει ο τόποσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ. 
ςτ) 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. 
η) Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. για το ετιςιο οικογενειακό 
ι ατομικό ειςόδθμα του ενδιαφερομζνου φοιτθτι το τελευταίο οικονομικό ζτοσ, εάν 
εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ (α) ζωσ (γ) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. Σε 



περίπτωςθ που δεν ζχει παραλθφκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα, προςκομίηεται από τον 
ενδιαφερόμενο φοιτθτι φορολογικι διλωςθ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ. 
θ) 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. 
κ) Πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ, που αποδεικνφει 
τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα του φοιτθτι 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). Το ανωτζρω πιςτοποιθτικό προςκομίηεται εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία (α) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
ι) Αντίγραφο τθσ πράξθσ ςυνταξιοδότθςθσ που απονζμεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
1897/90 (Αϋ 120). Η ανωτζρω πράξθ προςκομίηεται εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν κατθγορία 
(θ) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
ια) Πιςτοποιθτικό Υγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα 
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, το οποίο υφίςταται εν ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, 
εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν κατθγορία (ςτ) και (η) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ 
παροφςθσ. Αν το πιςτοποιθτικό Υγειονομικισ 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.Σ.Υ. ι Εργαςτθρίου ι Πανεπιςτθμιακοφ Τμιματοσ αντίςτοιχα, που κα βεβαιϊνει 
ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που πιςτοποιείται από τθν Υγειονομικι Επιτροπι προκαλεί ι 
ςυνδζεται με ςοβαρά κινθτικά προβλιματα. 
ιβ) Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του φοιτθτι, εάν εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ (δ), (ε) και (θ) τθσ 
παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
ιγ) Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του αποβιϊςαντοσ γονζα, εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία (δ) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ. 
 
* ΑΙΣΗΕΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ. 
 
* ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. 
 
* ΕΚΠΡΟΘΕΜΕ ΑΙΣΗΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ. 
 
    ε ότι αφορά ςτθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν για ΙΣΙΗ, αυτι κα γίνεται ωσ εξισ : 
 
α) Για τθν πόλθ τθσ Κομοτθνισ, ςτισ Γραμματείεσ των Σμθμάτων. 
 
β) Για όλα τα Σμιματα ςτθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ, ςτο Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων Ξάνκθσ, 
(κα Μπουραηάνθ). 
 
γ) Για τα Σμιματα των πόλεων τθσ Αλεξανδροφπολθσ και τθσ Ορεςτιάδασ ςτισ 
Γραμματείεσ των αντίςτοιχων Σμθμάτων. 

 
 

                                                                                   Ο Αναπλθρωτισ Πρφτανθ 
                                                                 Φοιτθτικϊν Θεμάτων και Εξωτερικϊν Τποκζςεων 

 
 
  

                                                                   Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Νικόλαοσ Αγγελοφςθσ                                            



ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 
 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

1) Σμιμα Νομικισ (25310-39829,39890, 39894) 
2) Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (25310-39624, 39663) 
3) Σμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ (25310-39462, 39463, 39464) 
4) Σμιμα Ελλθνικισ Φιλολογίασ (25310- 39900, 39902, 39903) 
5) Σμιμα Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ (25310-39409, 39412, 

39418) 
6) Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (25310-39823, 39824, 39825) 
7) Σμιμα Γλϊςςασ, Φιλολογίασ και Πολιτιςμοφ Παρευξεινίων Χωρϊν (25310- 39458, 

39420,39423, 39426) 
 

ΞΑΝΘΗ 

1) Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν (25410-79023, 79031) 
2) Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν (25410-79035) 
3) Σμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ (25410- 79101, 79108, 79109) 
4) Σμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν (25410-79349, 79350) 
5) Σμιμα Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ (25410-79345, 79360, 79361) 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

1) Σμιμα Ιατρικισ (25510-30912, 30913) 
2) Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (25510-30023, 30028, 30024) 
3) Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Προςχολικι Ηλικία (25510-30016, 30046, 

30047) 
4) Σμιμα Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ (25510-30610, 30612, 30614) 

 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

1) Σμιμα Δαςολογίασ και Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων (25520-
41171, 41174) 
2) Σμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (25520-41161, 41162, 41163)      
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


