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Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης 

Πρωτοετών Φοιτητών 

 για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα) 

Ημερομηνίες υποβολής: από την Τρίτη 1
η
 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 21

η
 Οκτωβρίου 2019  

Οι Πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ενδιαφέρονται να διαμείνουν 

στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα πρέπει είτε 

να υποβάλλουν οι ίδιοι, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο ή υπηρεσία 

ταχυμεταφορών (courier) την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη, 1
η
 

Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα, 21
η
 Οκτωβρίου 2019 στα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης 

Φοιτητικής Μέριμνας στην πόλη των Ιωαννίνων, Άρτας και Ηγουμενίτσας ως εξής: 
 

Δικαιολογητικά νεοεισαχθέντων προπτυχιακών φοιτητών το ακαδ. έτος 2019-2020 για διαμονή 

στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

1. Αίτηση Στέγασης είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο site του Πανεπιστημίου:  

https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/07/aitisi-stegasis-foititon-2019-2020.pdf 

Επίσης, μπορείτε να την παραλάβετε και ιδιοχείρως από τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης 

Φοιτητικής Μέριμνας. 

2. Βεβαίωση σπουδών  της Γραμματείας του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο 

εγγράφονται ή αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το 

πιστοποιητικό να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης. 

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

5. Μία πρόσφατη έγχρωμη μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας.  

6. 1. Αντίγραφο της πρόσφατης δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος (Ε1) : 

α. Των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Σε περίπτωση διάστασης, η επιμέλεια 

των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από 

υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα 

παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και 

των δύο γονέων.  

β. Του ίδιου του ενδιαφερόμενου εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων 

που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο γονέα.  

Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης πρέπει να 

προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.  

6. 2. Την εικόνα αποδοχών της πρόσφατης δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος. 

7. Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων, του ιδίου του 

ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση.  

Αν δεν υπάρχουν πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η διαδικασία επιλογής προχωράει 

με τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με την υποχρέωση του ενδιαφερόμενου 

να τις προσκομίσει έγκαιρα πριν την παραλαβή δωματίου. Αν δεν προσκομίζονται ούτε τότε, ο 

δικαιούχος θα διαγράφεται από τον πίνακα επιλογής και το δωμάτιο θα δίνεται σε 

αναπληρωματικό δικαιούχο από τον ίδιο πίνακα.  

8. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων, του 

ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων. 

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος 

(πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής σε ανώτατο Ίδρυμα της ημεδαπής, απώλεια γονέα, ανεργία 

γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της 
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οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια, πρόοδος στις 

σπουδές).  

Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το 

ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, πρώην πρωτοβάθμια δημόσια υγειονομική επιτροπή) 

όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.  

10. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής 

και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του (επίσημα 

μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα).  
 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη στέγαση των φοιτητών καθώς και για την διαδικασία 

επιλογής και το σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/07/esoterikos_kanonismos_leitourgias_foititikon_katoikion_2019.pdf  

«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»  
 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών στέγασης αυτή θα 

πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία courier:  
 

α) Για όλα τα τμήματα των Ιωαννίνων στην διεύθυνση του Τμήματος Πρόνοιας και Εκδηλώσεων: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων (δικαιολογητικά διαμονής στις ΦΚΠΙ) 

τηλ:+30-26510-05479, Τ.Κ. 45110 Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. 

Με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 21
η
 Οκτωβρίου 2019. 

Τηλέφωνο: +30-26510-05479, 05487, 05466 

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος  Κώτσης 

e-mail: merimna@uoi.gr  
 

β) Για όλα τα τμήματα της Άρτας, στη διεύθυνση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας (Άρτα): 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Άρτα), Α’ Κτίριο 

Φυτικής Παραγωγής, (δικαιολογητικά διαμονής στις ΦΚΠΙ)  τηλ. +30-26810 50326, Κωστακιοί 

Άρτας, Τ.Κ. 47132 

Με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 21
η
 Οκτωβρίου 2019. 

Τηλέφωνο: +30-26810-50326, 50515, 50328 

Πληροφορίες: κα Βικτωρία Ζακοπούλου 

e-mail: spoudmer@teiep.gr 
 

γ) Για το τμήμα της Ηγουμενίτσας, στη διεύθυνση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στην 

Ηγουμενίτσα:  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηγουμενίτσας, 

Βιβλιοθήκη, (δικαιολογητικά διαμονής στις ΦΚΠΙ), τηλ:+30- 26650 49900,  Ειρήνης & Φιλίας 1, 

Τ.Θ. 152,  Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα.  

Με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 21
η
 Οκτωβρίου 2019. 

Τηλέφωνο: +30-26650-49900 

Πληροφορίες: κ. Αθανάσιος Κάτσιος 

e-mail: tkatsios@gmail.com 

 

 

        Ιωάννινα 25-9-2019 

 

 

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Ι. 


