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Κατηγορία / Δικαιούχοι

Προϋποθέσεις
1

2

Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας, που φοιτούν
ταυτόχρονα σε προγράμματα σπουδών του
ΑΚΤΟ.

Ποσοστό
Έκπτωσης

Πιστοποιητικά Γεννήσεως ή
Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατη έκδοση).
10%

Η έκπτωση ισχύει για συγγενείς Α΄ & Β΄ βαθμού,
και μόνο για το ένα από τα δύο μέλη.

Δελτίο Ταυτότητας.

Παιδιά Μονογονεϊκών Οικογενειών, ηλικίας
18-25 ετών.

Πιστοποιητικό Γέννησης Παιδιού και
Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατη έκδοση).
ή
Πρόσφατη Βεβαίωση Μονογονέα.
ή
Διαζύγιο και Διάταγμα Δικαστηρίου για τη
Γονική Μέριμνα / Διάταγμα Διατροφής
(τρέχοντος έτους).
ή
Άλλο σχετικό δικαιολογητικό (πρόσφατη
έκδοση).
Πιστοποιητικά Γεννήσεως των εξαρτώμενων
τέκνων.

10%

3

Πολύτεκνοι

Τα τέκνα άνω των 18 ετών δεν εκλαμβάνονται
ως εξαρτώμενα μέλη.

4

Πολύτεκνοι με 3 τέκνα

10%

Πολύτεκνοι με 4 τέκνα

20%

Πολύτεκνοι με 5 τέκνα και άνω

40%

Λήπτες ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος.

Όπως αυτό ορίζεται με βάση τον Περί Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί
Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 (109 (I) /
2014) - (βλ. παρατηρήσεις).
5

ΑμεΑ

6

Άνεργοι, που λαμβάνουν τακτικό επίδομα
ανεργίας.

Αφορά στον/στη σπουδαστή/στρια ή στον
εγγυητή-συνυπόχρεο διδάκτρων με την
προϋπόθεση της μεταξύ τους συγγένειας
Α΄ ή Β΄ βαθμού.
7

8

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Καλλιτέχνες, που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Καλλιτεχνών για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο ετών.
Σπουδαστές ΑΚΤΟ, για ταυτόχρονη
παρακολούθηση σε δύο προγράμματα
σπουδών. Ισχύει αποκλειστικά για παράλληλες
σπουδές, στο τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

Η έκπτωση ισχύει μόνο για το ένα πρόγραμμα
σπουδών.

Βεβαίωση σπουδών για φοιτητές ηλικίας έως 25
ετών.

40%

Σχετική βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης
εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών, στην οποία
να φαίνεται ότι ο σπουδαστής είναι λήπτης
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

10%

Σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά (μόνο κατά
περίπτωση).

10%

Σχετική Βεβαίωση από την αρμόδια κρατική
υπηρεσία, με ημερομηνία έκδοσης εντός των
τελευταίων τριών (3) μηνών.

10%

Σχετική Βεβαίωση από την αρμόδια κρατική
υπηρεσία.

20%

9

Απόφοιτοι ΑΚΤΟ, για παρακολούθηση
δεύτερου προγράμματος σπουδών.

Προϋπόθεση είναι η, τουλάχιστον, διετής
επιτυχής φοίτηση.

10%

Ο ΑΚΤΟ εξασφαλίζει ειδικά προνόμια για τους
Αποφοίτους του, για τα οποία ενημερώνονται
στα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας.

Παρατηρήσεις:
1.

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους, ούτε συνδυάζονται με οποιαδήποτε
παράλληλη εκπτωτική ενέργεια/προσφορά ανακοινώνει ο ΑΚΤΟ. Ο υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα Υποβολής
Αίτησης μόνο σε μία από τις Κατηγορίες Δικαιούχων. Σε περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων, ο
υποψήφιος έχει όφελος επιπλέον έκπτωση 10%.

2.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνομιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα
νοικοκυριά. Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την
αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κρατική μέριμνα για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης
όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θωρακίζεται με το Άρθρο 21 του
Συντάγματος // https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/

3.

Οι Αιτήσεις για τη Χορήγηση Εκπτώσεων (Συμπλήρωση Αίτησης και προσκόμιση όλων των Απαιτούμενων
Δικαιολογητικών) μπορούν να υποβληθούν στην Γραμματεία του ΑΚΤΟ, προκειμένου να αξιολογηθούν από την
αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εκπτώσεων απαρτίζεται από τους: Ιωάννα Τσιώλη (Οικονομική
Διευθύντρια), Παναγιώτη Δασυγένη (Πρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής) και Πέτρο Πατσούρα (Head of
Admissions).

