
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης 
για τις Φ. Εστίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα, 

Ιωάννινα) 

Ημερομηνίες υποβολής: από Τετάρτη 28 Ιουνίου έως Κυριακή 
10 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Όλοι οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο 

αίτηση για στέγαση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να 

επαναξιολογούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών 

Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

Από φέτος οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης θα υποβάλλονται μόνο 

ηλεκτρονικά. 

Ο φοιτητής/φοιτήτρια θα εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του 

Φοιτητολογίου με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να πάει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://euniversity.teiep.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2festudent%2fdefault.aspx 

και να κάνει σύνδεση με τα στοιχεία του λογαριασμού του (δείτε παρακάτω 

εικόνα) 

 
  
Στην συνέχεια θα πρέπει να πατήσει μωβ κουμπί που λέει «Αιτήσεις» 

  και στην συνέχεια να επιλέξει «Αίτηση χορήγησης στέγασης στις 
φοιτητικές εστίες του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα)» 

 

Μόλις θα εισέλθετε στην αίτηση υπάρχουν στο δεξί μέρος οδηγίες για την συμπλήρωση 

της  καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε ηλεκτρονικά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Ο φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να κάνει 1 αίτηση για κάθε ακαδημαϊκό έτος και όχι 

περισσότερες. 

https://euniversity.teiep.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2festudent%2fdefault.aspx


  Ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν μπορεί να επισυνάψει εκ των υστέρων κάποιο έγγραφο 
στην αίτηση που ήδη έχει αποστείλει, ούτε μπορεί να στείλει και δεύτερη νέα. 
Επομένως παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συμπλήρωση 
της αίτησής σας και στην επισύναψη των δικαιολογητικών σας  
 

Δεν έχουν δικαίωμα στέγασης οι σπουδαστές όπου: 

 έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους για το τρέχων οικονομικό 
έτους πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Αν ο 
φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα 
είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό 
εισόδημα υπολογίζεται αθροιστικά. 

 Η οικογένειά τους έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε 
ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. Με απόφαση της 
Επιτροπής Εφορείας η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν 
αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και 
ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του συγκεκριμένου 
Νομού. 

 Έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. 
καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή 
Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου, μετά από πρόταση της Επιτροπής 
Εφορείας Φοιτητικής Εστίας κάθε πόλης. 

 έχουν αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές τους για οποιαδήποτε αιτία 

 έχουν συμπληρώσει τυπικά το 10ο εξάμηνο 

 έχουν γραφτεί στο οικείο τμήμα ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις 

 έχουν περατώσει τις σπουδές τους 

 Ασκούν την πρακτική του άσκηση εκτός του Νομού όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. 

 Έχουν απομακρυνθεί από τη Φ. Εστία με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής 
Εφορείας. 

 Δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες 
(καταβολή εγγύησης για διαμονή στη Φ. Εστία το προηγούμενο έτος) προς το ΤΕΙ 
Ηπείρου. 

 Δεν έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες (ECTS) 
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα που έχουν 
προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του (Επισημαίνεται ότι κάθε στοιχείο που 

προσδιορίζει τη φοιτητική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και τις επιδόσεις του στα 
μαθήματα θα αναζητηθεί απευθείας από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος φοίτησης. 
Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν έχει ενεργό 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα δεν έχει συγκεντρώσει 
τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή 
κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του, 
απορρίπτεται  από την διαδικασία αξιολόγησης, ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος 
και κοινωνικών κριτηρίων. Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των επιδόσεων των 
υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη 
εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για το χειμερινό και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο).   

 
Αιτήσεις που θα είναι ελλιπείς και δεν θα έχουν επισυναπτόμενα τα βασικά 
δικαιολογητικά δηλαδή: 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή 

 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής 
ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του 



 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό 
(αν υπάρχει) εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τρέχων φορολογικό έτος) 

θα απορρίπτονται ως ελλιπείς.  
 

Δικαιολογητικά που δεν θα επισυναφτούν στην αίτηση σας δεν θα 
γίνονται δεκτά. 
 
Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές που θα είναι οριστικοί δικαιούχοι στέγασης στη Φ. Εστία 

στα Ιωάννινα, αυτοδίκαια σιτίζονται στο εστιατόριο της Φ.Ε.Ι. 

 


