
Ρζκυμνο 14/2/2012 

υναδζλφιςςεσ/ςυνάδελφοι, 

Έπειτα από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ του υλλόγου Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου 

Κριτθσ επανιλκε θ δυνατότθτα δωρεάν παροχισ ςίτιςθσ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ και υποψιφιουσ 

διδάκτορεσ του Ρεκφμνου.  

Η απόφαςθ πάρκθκε ςε ςυνεννόθςθ με τθν Πρυτανεία και αφορά 30 κάρτεσ ςίτιςθσ ζωσ τισ 

30/6/2012. Υπενκυμίηουμε ό,τι θ τρζχουςα ςφμβαςθ, που είχε υπογραφεί από τθν προθγοφμενθ 

Πρυτανικι αρχι,  προζβλεπε δωρεάν γεφματα μόνο για τουσ προπτυχιακοφσ. 

 Γνωρίηουμε ό,τι ο αρικμόσ είναι περιοριςμζνοσ, ωςτόςο, αποτελεί το πρϊτο βιμα επανάκτθςθσ 

του δικαιϊματόσ μασ. το χζρι μασ είναι, με τθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ του υλλόγου, να 

πετφχουμε περιςςότερα. 

 

Ο πρόεδροσ του Δ 

Φϊτθσ Ντάγκασ 

 

 
14/2/2012 - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΙΣΙΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΔΙΔΑΚΣΟΡΧΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΙΣΙΗ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ 

ΣΧΝ ΥΟΛΧΝ ΣΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

  

1) ϊκθφλα κε ηελ σπ’  αρηζκ.  1433/13-2-2012  επηζηοιή ηοσ εθπροζϋποσ ηες αλαδωτοσ 

εηαηρίας ηες ζίηηζες ζηο Ρέζσκλο,  30 κεηαπηστηαθοί θοηηεηές θαη σπουήθηοη δηδάθηορες 

κποροϊλ λα ζηηίδοληαη δφρεάλ έφς θαη ηης 30/6/2012 

  

2) ϊκθφλα κε ηελ σπ’ αρηζκ. 733/6-10-2011 απωθαζε ηοσ Πρσηαληθοϊ   σκβοσιίοσ, 

βαζηθω θρηηήρηο επηιογής είλαη ηο εηζωδεκα. Θα επηιεγοϊλ οη 30 κεηαπηστηαθοί θοηηεηές 

θαη σπουήθηοη δηδάθηορες κε ηο τακειωηερο ζσλοιηθω εηζωδεκα. ε περίπηφζε ποσ οη 

ηειεσηαίοη προς επηιογή έτοσλ ίζα εηζοδήκαηα γίλεηαη θιήρφζε. 

  

ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ 

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ, 

ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΝ ΝΑ ΕΥΟΤΝ ΔΧΡΕΑΝ ΙΣΙΗ, 

ΝΑ ΚΑΣΑΘΕΟΤΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΔΧΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

από 15 έως και 29 Φεβροσαρίοσ 

καθημερινά 10:00 έως 14:00 

  

ηα παραθάηφ δηθαηοιογεηηθά: 

Α) Αίηεζε (δίδεηαη απω ηελ Τπερεζία) 

Β) Πηζηοποηεηηθω οηθογελεηαθής θαηάζηαζες 

Β) Δθθαζαρηζηηθω εκείφκα Δθορίας οηθολοκηθοϊ έηοσς 2011 ή, εάλ ασηω 

δελ έτεη παραιεθζεί, ηο Δ1 ηες Φοροιογηθής Γήιφζες ηοσ οηθολοκηθοϊ 

έηοσς 2011. 
  

Προζοτή: 

(α) Γηα κεηαπηστηαθω θοηηεηή ή σπουήθηο δηδάθηορα έφς θαη 29 εηϋλ, σποιογίδεηαη ηο 

άζροηζκα ηοσ εηήζηοσ οηθογελεηαθοϊ εηζοδήκαηος ηες γολεχθής ηοσ 



οηθογέλεηας θαη ηοσ αηοκηθοϊ ή οηθογελεηαθοϊ εηζοδήκαηος, ζε περίπηφζε ποσ ο 

θοηηεηής έτεη δηθή ηοσ οηθογέλεηα. 

(β) Γηα κεηαπηστηαθω θοηηεηή ή σπουήθηο δηδάθηορα άλφ ηφλ 29 εηϋλ σποιογίδεηαη ηο 

αηοκηθω ηοσ εηζωδεκα ή ηο οηθογελεηαθω, ηοσ ζηελ περίπηφζε ποσ είλαη έγγακος. 

(γ) Γηα κεηαπηστηαθω θοηηεηή ή σπουήθηο δηδάθηορα άλφ ηφλ 29 εηϋλ ποσ δελ 

είλαη έγγακος θαη δελ έτεη αηοκηθω εηζωδεκα σποιογίδεηαη ηο οηθογελεηαθω εηζωδεκα 

ηες γολεχθής ηοσ οηθογέλεηας. Απαραίηεηε προψπωζεζε είλαη ζηελ περίπηφζε ασηή 

λα προζθοκηζηεί ζτεηηθή βεβαίφζε ηες αρκωδηας ΓΟΤ ποσ λα πηζηοποηεί ηελ 

αποσζία αηοκηθοϊ εηζοδήκαηος ηοσ θοηηεηή. 
 


