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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 4009/2011 (Α195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι
πτυχίου, ότι υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν διαμονή φοιτητών στη Φοιτητική Εστία
του Ο.Π.Α. και στη Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. Στην ίδια διαδικασία υπόκεινται και οι
φοιτητές που διαμένουν ήδη στις ανωτέρω φοιτητικές εστίες.

Οι φοιτητές που επιθυμούν δωρεάν διαμονή θα πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν 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 από 22 έως
29 Οκτωβρίου 2019.
Ι) Δωρεάν στέγαση δικαιούνται:
α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαπής, του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.
4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου και δεν έχουν υπερβεί το
25ο έτος της ηλικίας τους.
β. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που
πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
ΙΙ) Προϋποθέσεις δωρεάν στεγαζομένων:
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 τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο

τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται
κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου
κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί 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 Οι−
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις
τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό
αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
Ως

ετήσιο

οικογενειακό
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νοείται

το

συνολικό
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φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του
και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.
Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται
το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της
συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
Η μόνιμη κατοικία του φοιτητή/τριας θα πρέπει να βρίσκεται το ελάχιστο σε
απόσταση 40 χιλιομέτρων από την έδρα του ιδρύματος.
Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας ή ο/η ίδιος/α να μην είναι

κύριοι ή

επικαρπωτές οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του νομού Αττικής. Δε
λαμβάνεται υπόψη η ψιλή κυριότητα επί οριζόντιων ιδιοκτησιών κειμένων στο νομό
Αττικής.

III. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ
α) οι φοιτητές που γράφτηκαν στο οικείο τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες
εξετάσεις ή κατετάγησαν με επιλογή σαν πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου
πτυχίου και
β) οι φοιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία εντός Νομού Αττικής.

IV. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΤΑΝ:
1. Περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.
2. Συμπληρώσουν το ανώτατο όριο των ν+2 χρόνων (ενεργός φοιτητής).
3. Συμπληρώσουν τα 4 έτη φοίτησης και δεν έχουν επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο
50% των μαθημάτων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τους, κατόπιν
αξιολόγησης από την Επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών.

V. Η ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ:
1. Ο φοιτητής στρατεύθηκε και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του.
2. Ο φοιτητής διέκοψε τη φοίτησή του και για όσο χρόνο ισχύει η διακοπή.
3. Ο φοιτητής δεν παρέλαβε το δωμάτιό του εντός είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν από το Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας της βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι είναι δικαιούχος δωρεάν
στέγασης.

VI. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ:
1. στους φοιτητές που διαμένουν ήδη στις Φοιτητικές Εστίες, εφόσον
εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις.
2. στους πρωτοετείς φοιτητές και, εφόσον δεν καλυφθεί ο ανάλογος αριθμός, να
αξιολογηθούν οι αιτήσεις φοιτητών μεγαλύτερων εξαμήνων.
3. στο συνυπολογισμό και κοινωνικών κριτηρίων, πέραν των εισοδηματικών,
κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Αναλυτικά, για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για δωρεάν στέγαση πατήστε εδώ.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

