Διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες
1. Γενικές πληροφορίες
Για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπάρχει δυνατότητα
διαμονής σε δωμάτια των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου στο χώρο
της πανεπιστημιούπολης, καθώς και στην Εστία του Εθνικού Ιδρύματος
Νεότητας (Λόφος Περιβλέπτου στα Ιωάννινα).
Για τη διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου οι
ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πρόνοιας (Α΄
Εστία, τηλ. 26510 05466-5467)
Για τη διαμονή στην Εστία του ΕΙΝ οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται
στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΙΝ που βρίσκεται στο Λόφο Περιβλέπτου στα
Ιωάννινα (τηλ. 2651042050 –51).
2. Προϋποθέσεις διαμονής στις κατοικίες του Πανεπιστημίου
Για να συμπεριληφθεί κάποιος στη διαδικασία επιλογής, πρέπει
απαραίτητα να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:
1. Nα έχει υποβάλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Kανονισμός.
2. Nα έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή τόσο
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το διάστημα για το οποίο
ζητείται δωμάτιο.
3. Αν πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, να μην έχει υπερβεί το 12 ο
εξάμηνο φοίτησης, όταν οι σπουδές είναι 8 εξάμηνα, το 14 ο όταν οι σπουδές
είναι 10 εξάμηνα και το 16ο όταν οι σπουδές είναι 12 εξάμηνα. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μόνο εφόσον
βρίσκονται εντός των ορίων της ελάχιστης διάρκειας των σπουδών που
προβλέπει το Πρόγραμμα Μ.Σ. που παρακολουθούν. Οι υποψήφιοι
διδάκτορες εκτός ΠΜΣ δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τα 4 χρόνια από τον
ορισμό της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Τα παραπάνω χρονικά όρια υπολογίζονται από την αρχή του εξαμήνου
πρώτης εγγραφής (για τους προπτυχιακούς), την ημερομηνία πρόσληψης (για
τους μεταπτυχιακούς) και του ορισμού Συμβουλευτικής Επιτροπής (για τους
υποψήφιους διδάκτορες εκτός ΠΜΣ).
Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής των σπουδών για εκπλήρωση
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή για άλλους λόγους, ο χρόνος της διακοπής δεν
υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται
κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η
διακοπή ή αναστολή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου
Tμήματος.
4. Να μην έχει υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας του όταν υποβάλλει
αρχική αίτηση ως Α/ετής φοιτητής ή το 30ο σε κάθε άλλη περίπτωση.
5. Nα μην έχει εγγραφεί στο πανεπιστήμιο για απόκτηση δεύτερου
πτυχίου.
6. O τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων να απέχει περισσότερο από
20 χιλιόμετρα από την έδρα του πανεπιστημίου και να μην υπάρχει στα
Ιωάννινα ή σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων ιδιόκτητη οικία.
7. Nα μην έχει απομακρυνθεί από τις Φ. K. με προηγούμενη πειθαρχική
απόφαση της Eφορείας.
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Βασικό κριτήριο επιλογής και χορήγησης δωματίου είναι η
οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του φοιτητή.Τα στοιχεία που
συνεκτιμώνται είναι ο αριθμός των μελών της οικογένειας, το οικογενειακό και
το ατομικό (αν υπάρχει) εισόδημα, αδέλφια που σπουδάζουν ή υπηρετούν
θητεία στο στρατό, αναπηρίες μελών της οικογένειας, ασθένειες που
περιορίζουν την ικανότητα για εργασία ή επιβαρύνουν τον οικογενειακό
προϋπολογισμό, ανεργία γονέων, επίδδοση στις σπουδές. (άρθρο 6 του
Κανονισμού).
3. Δικαιολογητικά και χρόνος υποβολής τους
Οσοι ενδιαφέρονται να μείνουν στις Φοιτητικές Kατοικίες,
υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας
MEΣA ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠPOΘEΣMIEΣ Aίτηση - Δήλωση μαζί με τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 4Α του Κανονισμού
Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών.
Η υποβολή της αίτησης-δήλωσης, υπέχει δήλωση ανεπιφύλακτης
αποδοχής των όρων και διατάξεων του Κανονισμού
Εντυπο της αίτησης-δήλωσης χορηγεί το αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας –
είναι διαθέσιμο και στον παρόντα δικτυακό τόπο.
H υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται κάθε χρόνο για μεν τους
φοιτητές παλαιών ετών και τους μεταπτυχιακούς, μέσα στους μήνες Μάιο &
Ιούνιο,για δε τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, σε ημερομηνίες που
ανακοινώνονται από την Γραμματεία Φοιτητικών Κατοικιών (συνήθως
με τις εγγραφές στα Τμήματα εισαγωγής τους).
Σε κάθε περίπτωση βγαίνει έγκαιρα σχετική ανακοίνωση με
συγκεκριμένες προθεσμίες.
Oι ημερομηνίες αυτές είναι αποκλειστικές και εκπρόθεσμες αιτήσεις
καθώς και ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
Περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά άρθρα του Εσωτερικού
Κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών κατοικιών που ακολουθούν.
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