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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και
2020 που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2021.
Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και καλύπτει το διάστημα
του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτος.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλουν αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη
διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr

με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού έως 30

Απριλίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αίτησή σας για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας της
από την αρμόδια υπηρεσία (κατάσταση αίτησης: «Οριστικοποιημένο από φοιτητή»).
Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο» και δεν έχουν υποβληθεί εντός των
καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη.
Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση / προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης:
«Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή» πρέπει οπωσδήποτε, μετά την
επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε προεπισκόπηση της αίτησης και στη
συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ ).
Τα αρχεία που επισυνάπτονται πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος αυτό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε
κατηγορία πεδίου (έως 2ΜΒ ή έως 3ΜΒ).
Σε περίπτωση που τα αρχεία σας είναι μεγαλύτερα:
α) τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε
αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή
κινητού)

β) αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί
Chrome).
Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων
1. α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000)
ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον
το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφωμένο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον, ο
αδερφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν
περισσότεροι του ενός αδερφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.
β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ)
του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.
Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
γ. 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 τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)
ευρώ.
2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του
φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδερφών του από κάθε πηγή.
Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
3. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές
κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Πειραιώς.
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4. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής
δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι
άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος εισπράττει επίδομα ανεργίας.
5. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον
αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
6. Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της
αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου,
προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.
Αναλυτικά, για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης για δωρεάν σίτιση δείτε εδώ:

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
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