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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ  ΕΣΤΙΕΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
            Η υποβολή των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών παλαιών ετών στις Φοιτητικές 

Εστίες Καρδίτσας για το Ακαδημαϊκό  έτος 2016 - 2017 θα γίνεται από 5  Μαΐου έως τις 

6  Ιουνίου.  

 

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:  

 

 Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος που φοιτά ο φοιτητής 

 Πιστοποιητικό Βαθμολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει 

με επιτυχία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Διδακτικές Μονάδες για το εξάμηνο που 

έχει προηγηθεί της αίτησής τους (αφορά μόνο τους ενεργούς φοιτητές). 

 Εκκαθαριστικό σημείωμα  του προηγούμενου φορολογικού (2014) έτους της 

οικείας εφορίας  για το οικογενειακό εισόδημα  των γονιών του και το αντίστοιχο 

εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση. 

 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο (διάρκειας εξαμήνου) 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου δηλώνεται: 

o ο τόπος μόνιμης κατοικίας 

o ότι δεν είναι πτυχιούχος άλλης σχολής 

o ότι δεν κάνει πρακτική άσκηση εκτός νομού Καρδίτσας (ισχύει για τους 

παλιούς φοιτητές) 

 Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από τον 

οικείο Δήμο. 

 Μία  πρόσφατη φωτογραφία του φοιτητή 

Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας  θα προσκομίζουν σχετική 

βεβαίωση από την  δημόσια υγειονομική επιτροπή. 

  



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ: 

 Διαβατήριο  και άδεια παραμονής 

 Βεβαίωση οικονομική εφορίας από τον τόπο καταγωγής ή βεβαίωση Πρεσβείας ή 

Προξενείου. 

  

Ειδικές περιπτώσεις 
 Διαζευγμένοι γονείς ( διαζευκτήριο   γονέων) 

 Αναπηρία γονέων πάνω από 67% (Βεβαίωση από την δημόσια υγειονομική 

επιτροπή) 

 Άνεργος γονιός (φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ) 

 Αδέλφια που σπουδάζουν σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία (στοιχεία που φαίνονται από σχετική βεβαίωση για κάθε 

παιδί) 

 Αναπηρία αδελφής/ου πάνω από 67% 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να υποβάλλετε απλά ευκρινή  φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή 

των ακριβών αντιγράφων τους (Νόμος 4250/2014 - ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) 

Ειδικές κατηγορίες φοιτητών: 
  

 Ομογενείς, Κύπριοι κλπ υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για στέγαση την 

αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο τμήμα που ορίζεται κάθε χρόνο από 

το ΥΠΕΠΘ 

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε ποσοστό 1% 

των συνολικών θέσεων 

 Επιλογή των οικοτρόφων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας.  
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