ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΙΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
Οι προχποκζςεισ και δικαιολογθτικά για το επίδομα ςίτιςθσ ςφμφωνα με:
Α) Νόμο 4504/2017
Β) Νόμο 4532/2018
Γ) Κ.Τ.Α. 2821.50/35109/2021 (ΦΕΚ Β 2501 11-06-2021) είναι τα κάτωκι:
Δικαιοφχοσ είναι ο πουδαςτισ
ΠΡΟΘΕΜΙΕ
Η υποβολι των αιτιςεων για τθν χοριγθςθ του το αργότερο μζχρι τθν 11-09-2021.
υςτινεται θ κατά το δυνατόν ςφντομθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ζγκαιροσ ζλεγχοσ αυτϊν
και να υφίςταται δυνατότθτα προςκόμιςθσ τυχόν πρόςκετων-ορκϊν δικαιολογθτικϊν πριν τθν καταλθκτικι λιξθ των
προκεςμιϊν.
Προχποκζςεισ :
Α) Σο ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ να μθν υπερβαίνει το
ποςό των 30.000 ευρϊ. Σο όριο των 30.000 ευρϊ προςαυξάνεται κατά 3.000 ευρϊ για κάκε προςτατευόμενο παιδί πζραν
του ενόσ. Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακϊσ και
το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του πατζρα, τθσ μθτζρασ και των ανιλικων τζκνων τουσ
από κάκε πθγι.
Β) Δεν παρζχεται το επίδομα αν ο ςπουδαςτισ ζχει ατομικό ετιςιο φορολογοφμενο ειςόδθμα , πραγματικό ι
τεκμαρτό, κακϊσ και απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο άνω των 18.000 ευρϊ.

Δικαιολογθτικά :
α) Αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ (Δικαιοφχοσ είναι ο ςπουδαςτισ)
β) Αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φόρου ειςοδιματοσ του οικονομικοφ ζτουσ για το οποίο
ηθτείται το επίδομα (ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ) του ςπουδαςτι και των γονζων, αλλά και των λοιπϊν
εξαρτϊμενων μελϊν ςτθν περίπτωςθ που ο ςπουδαςτισ είναι εξαρτϊμενο μζλοσ *δθλαδι αναγράφετε ςτον
πίνακα 8 του εντφπου Ε1 (γονζα) και ςτο εκκακαριςτικό των γονζων εμφαίνεται με κωδικό από 831 και άνω
ανάλογα τον αρικμό εξαρτϊμενων μελϊν. ε περίπτωςθ που ο πουδαςτισ δεν υποχρεοφται ςε υποβολι
φορολογικισ διλωςθσ υποβάλλεται Τ.Δ. του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο. Εφόςον τα εξαρτϊμενα
μζλθ δεν είναι υπόχρεα ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ ςυμπλθρϊνεται αντίςτοιχθ ΤΔ απο τα ενιλικα
εξαρτϊμενα μζλθ ι από τον γονζα εφόςον πρόκειται για ανιλικα εξαρτϊμενα μζλθ.
γ) Πιςτοποιθτικό ςπουδϊν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ ι Πιςτοποιθτικό ζγγραφισ για τουσ πρωτοετισ ςπουδαςτζσ.
[Η αίτθςθ (ζντυπο τθσ βρίςκεται ςτα επιςυναπτόμενα αρχεία) υποβάλλεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ με κζμα πιςτοποιθτικό ςπουδϊν για ΙΣΙΗ).]
δ) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του δικαιοφχου ςπουδαςτι, ψθφιακό από εδϊ
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases ι μζςω ΚΕΠ.
ςτ) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 του δικαιοφχου , περί τθσ μθ είςπραξθσ του επιδόματοσ ςίτιςθσ για το
ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ άλλθ φορά με κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ ψθφιακά εδϊ
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses ι μζςω ΚΕΠ.
θ) Αντίγραφο τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου ςπουδαςτι που να προκφπτει ο λογαριαςμόσ ςε
μορφι ΙΒΑΝ και τα ςτοιχεία του δικαιοφχου του λογαριαςμοφ. Φωτοτυπία λογαριαςμοφ ι βεβαίωςθ
λογαριαςμοφ από τθν τράπεηα με ςφραγίδα και υπογραφι.

ΠΡΟΟΧΗ
1. Αυτοπρόςωπθ ι με εξουςιοδότθςθ υποβολι αιτιςεων κα πραγματοποιείται μετά τον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν, από τουσ θμαιοφόρο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ΠΡΙΝΣΕΖΗ Κάρολο και Αρχικελευςτι Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. ΣΕΓΟ Ιωάννθ. Η προςζλευςθ ςτουσ χϊρουσ των γραφείων τθσ ςχολισ , κα γίνεται ΜΟΝΟ (Ε)
ΜΟΝΟ κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ για τουσ ανωτζρω ςτο 2281082450 προσ αποφυγι
ςυγχρωτιςμοφ,ςφμφωνα με γενικότερεσ οδθγίεσ και μζτρα προφφλαξθσ του Ε.Ο.Δ.Τ.
2. Τποβολι μζςω ΕΛΣΑ (ςυςτθμζνα για λόγουσ αςφαλείασ) ι μζςω ταχυμεταφορικϊν εταιριϊν,
γίνεται αποδεκτι. υνίςταται ,προγενζςτερθ τθλεφωνικι επικοινωνία για προφορικό προζλεγχο
δικαιολογθτικϊν για αποφυγι του ενδεχόμενου άςκοπθσ αλλθλογραφίασ ι και απόρριψθσ λόγω
ελλιπϊν ι λανκαςμζνων δικαιολογθτικϊν.

