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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
U

Θέμα: Στέγαση φοιτητών/τριών ενδιάμεσων ετών για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017.
Oι φοιτητές/φοιτήτριες, ενδιαμέσων ετών, που επιθυμούν να στεγαστούν για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στη Φοιτητική Εστία Αθήνας (Πατησίων 279-281), θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας της
Α.Σ.Κ.Τ., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
U
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1) Αίτηση (το έντυπο παρέχεται από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής
Μέριμνας, Πατησίων 42, και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ
www.asfa.gr στις ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας με τίτλο « ΑΙΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ»)
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2) Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας του δικαιούχου.
3) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
4) Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας –Δελτίο εισιτηρίου (πάσο)
5) Πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν στο
οποίο εκτός των άλλων στοιχείων θα αναγράφεται ότι ο/η φοιτητής/τρια που
φοιτά σε ενδιάμεσο έτος θα πρέπει να έχει σημειώσει επιτυχία στις εξετάσεις
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του ημίσεως του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου
έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων κατά τις δύο (2) εξεταστικές του
χειμερινού και θερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν έχει ανακοινωθεί η
βαθμολογία η τελική επιλογή του θα οριστικοποιηθεί εφόσον προσκομίσει την
σχετική βεβαίωση βαθμολογίας από την Γραμματεία. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση διακοπής σπουδών κατά τη διάρκεια του ακαδημ. έτους λόγω
έκτακτων προσωπικών λόγων, και μη επίτευξης του ανωτέρω ποσοστού, ο/η
ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίζει κάθε φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και η δυνατότητα συμμετοχής τους στην κρίση για δωρεάν στέγαση θα
αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα (παρέχεται από την Γραμματεία του
αντίστοιχου ακαδημαϊκού Τμήματος). Αιτούντες που έχουν υπερβεί τον χρόνο
του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών οφείλουν να προσκομίσουν
πιστοποιητικό σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν
όπου θα βεβαιώνεται ότι έχουν ανταποκριθεί επιτυχώς στις εξετάσεις των
μισών μαθημάτων που προβλέπονται για κάθε έτος σπουδών.
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6) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (οικον. έτους 2015)
με το ετήσιο εισόδημα των γονέων και του υποψήφιου και υποβολή Ε1 (οικ.
έτους 2015)
U

U

●Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
σημείωμα, προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης (Ε1) που έχει υποβληθεί στην
εφορία μέχρι να εκδοθεί το σχετικό εκκαθαριστικό.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα τριάντα πέντε χιλιάδες
(35.000,00) ευρώ για οικογένειες με έως και τρία (3) προστατευόμενα μέλη. Για κάθε
επιπλέον προστατευόμενο μέλος το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις
(3.000,00) χιλιάδες ευρώ. (αποδεικνύεται με αντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος
της εφορίας και του Ε1του τελευταίου οικ. έτους).
Σημ.: Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) ότι δεν έχει εισοδήματα
και δεν είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης
U

U

•

Σημειώνεται ότι ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο,
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα
του ίδιου φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του, από κάθε πηγή.

7) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:
¾ Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα
του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του φοιτητή καθώς και
αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) που τον δηλώνει ως
προστατευόμενο
μέλος
¾ Αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση δικαστηρίου σχετικά με την
επιμέλεια ή ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια
και
τα
έξοδα
του
φοιτητή,
¾ Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει την επιμέλεια και τα
αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
από ΚΕΠ.
8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου από
αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή ή σε περίπτωση που είχε υποβληθεί
πιστοποιητικό οικ. κατάστασης στην υπηρεσία κατά το προηγούμενο ακ. έτος
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υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη μεταβολής στοιχείων σε σχέση με το
ήδη κατατεθέν έγγραφο
9) Πρόσφατο πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του τελευταίου τριμήνου από
την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
διαμένουν εκτός Αττικής και σε απόσταση 40 χλμ. από την έδρα του
Ιδρύματος.
10) Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 τελευταίου έτους των δύο γονέων
και του υποψηφίου. Στη περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής Ε9 στη ΔΟΥ
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν πρέπει να
είναι κύριοι ή επικαρπωτές οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του
νομού Αττικής. Δεν λαμβάνεται υπόψιν η ψιλή κυριότητα επί οριζόντιων
ιδιοκτησιών κείμενες στο νομό Αττικής. (αποδεικνύεται από την υποβολή
αντιγράφου Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του).
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11) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
12) Βεβαίωση αναπηρίας αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
όταν οι υποψήφιοι επικαλούνται στο πρόσωπό τους λόγους υγείας με
ποσοστό αναπηρίας από 50% . Στη βεβαίωση θα πρέπει να ορίζεται το
ποσοστό αναπηρίας καθώς και η περίοδος ισχύος της.
13) Βεβαίωση αναπηρίας αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
όταν συντρέχει στο πρόσωπο του γονέα τους ή του/της συζύγου του
αιτούντος αναπηρία 67% και άνω. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται
ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η περίοδος ισχύος της.
14) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ όταν ο γονέα ή ο/ η σύζυγος του
αιτούντος φοιτητή τελεί σε κατάσταση ανεργίας.
15)

Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια α΄κύκλου
σπουδών ή αδελφό στρατευμένο, θα προσκομίζουν βεβαίωση του τμήματος
ΑΕΙ ή ΤΕΙ που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του
θητεία από την αρμόδια υπηρεσία.

16) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή
όταν συντρέχει κατάσταση πολυτεκνίας στο πρόσωπο του αιτούντος σύμφωνα
με τον Ν.3454/2006 άρθρο 6 όπως ισχύει.
17) Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση αποβιώσαντος γονέως, ή
κηδεμόνα.
18) Επιπλέον οι αλλοδαποί (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ.
υποβάλλουν φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής. Τα
δικαιολογητικά που εκδίδονται από υπηρεσίες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να είναι
μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με το νόμο.
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποβαλλόμενων αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό
των διαθέσιμων κλινών θα γίνει εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης και η
διαθέσιμες κλίνες θα διατεθούν κατ΄αύξοντα αριθμό στους αιτούντες που
συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.
Δικαίωμα δωρεάν στέγασης έχουν οι ενεργοί φοιτητές της ΑΣΚΤ, του
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι
πτυχίου.
Διευκρινίζεται ότι το όριο ηλικίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι το 25ο
έτος. (Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος κατά την εκπνοή
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της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής έστω και αν κατά το ακ.
έτος για το οποίο αιτείται, έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο ηλικίας.)

Το δικαίωμα στέγασης παρέχεται όπως και κατά το προηγούμενο ακ. έτος, σε
προπτυχιακούς φοιτητές εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και
κατ΄εξαίρεση για συντρέχοντες δυσμενείς κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους και
λόγους υγείας που θα κρίνονται ad hoc από τα αρμόδια όργανα, σε
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, εφόσον υπάρχουν κενές διαθέσιμες
κλίνες.
Δεν δικαιούνται δωρεάν στέγαση οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο οικείο Τμήμα
ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή κατετάγησαν δι’ επιλογής για
απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο αξιολόγησης
κριτήρια.
Ημερομηνίες υποβολής
Οι φοιτητές/τριες του μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη
Παρασκευή 1/7/2016 έως και την Τετάρτη 27/7/2016 κατά τις ώρες και ημέρες
κοινού ήτοι:
Δευτέρα 11.00 -13.00
Τετάρτη 8.30-12.30
Παρασκευή 11.00- 13.00
Την αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να την αποστείλουν σε συστημένο
φάκελο στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας/Διεύθυνση Ακαδημαϊκών
Θεμάτων ΑΣΚΤ –υπόψιν της κας Ασπασίας Ψαρρή (Πατησίων 42-10682 ΑΘΗΝΑ)
•

Σημειώνεται ότι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων τα αδέλφια διαμένουν σε
φοιτητική εστία του Ε.Κ.Π.Α. μπορούν να αιτηθούν για τη διαμονή τους στο
Ε.Κ.Π.Α. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό κάθε φορά θέτει.

Η αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών Θεμάτων
(υπογραφή)*

Μαρία Παπαγεωργίου
Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος
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