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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΛΟΥ
► ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει στην πόλη του Βόλου Φοιτητική Εστία, δυναμικότητας σαράντα (40)
μονόκλινων δωματίων και μισθωμένο Ξενοδοχείο, δυναμικότητας τριάντα τριών (33) μονόκλινων
δωματίων. Για διαμονή, γίνονται δεκτοί μόνο πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου,
που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των οικογενειών τους και για ένα (1)
ακαδημαϊκό έτος,
Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή
τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική
κατάσταση της οικογένειας.
► ΔIKAIOΛOΓHTIKA
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ενδιαφέρονται για στέγαση, υποβάλλουν στο αρμόδιο
Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, Αίτηση (Εκτύπωση Εδώ) και
Υπεύθυνη Δήλωση (Εκτύπωση Εδώ) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, ότι φοιτά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αναφορά στον
χρόνο και τον τρόπο εγγραφής (Γενικές εξετάσεις, κατατακτήριες, ειδικές κατηγορίες) και στο ήδη
διανυόμενο εξάμηνο σπουδών.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (του
τελευταίου εξαμήνου).
3) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.
4) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015
(εισοδήματα έτους 2015):
- Των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του. Σε περίπτωση διάστασης των
γονέων, 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 εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων.
- Του ίδιου του φοιτητή, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα
φορολογικού έτους 2015, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί
το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
6) Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας
υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
7) Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα
προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του
θητεία.
8) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος
(πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση,
σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που
βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ).
9) Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή
► XΡΟΝΟΣ YΠOBOΛHΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι πρωτοετείς φοιτητές −οι εισερχόμενοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το σύστημα των
Πανελληνίων εξετάσεων− καταθέτουν στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα και μέχρι την λήξη της ημερομηνίας των
εγγραφών που ορίζεται κατ’ έτος από το Υπουργείο Παιδείας.
Οι πρωτοετείς φοιτητές ειδικών κατηγοριών (ομογενείς, αλλοδαποί κλπ.) υποβάλλουν αιτήσεις στην

προθεσμία που γίνονται οι εγγραφές τους στα Τμήματα.
Η αίτηση με επισυναπτόμενα όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως ενημερωμένα από τον ίδιο τον φοιτητή
υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή,
μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία και μόνο.
Η κατάθεση αίτησης μετά την λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας θεωρείται σε κάθε περίπτωση
εκπρόθεσμη. Η αίτηση παραλαμβάνεται μεν από την υπηρεσία χωρίς όμως να αξιολογείται από την
Eφορεία της Φοιτητικής Εστίας. Ομοίως η κατάθεση αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον δεν
προσκομιστούν τα στοιχεία που εκκρεμούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των
αιτήσεων, θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν αξιολογείται.
► ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ ΓIA THN EΠIΛOΓH
Για να συμπεριληφθεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής, πρέπει απαραίτητα να
πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
• Να έχει υποβάλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες
που ορίζει ο Kανονισμός.
• Να είναι πρωτοετής φοιτητής-τρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Να μην είναι πτυχιούχος άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.
• Ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή άλλης ιδιόκτητης οικίας να είναι μακριά από την έδρα του
Τμήματος φοίτησης και, για την καθημερινή μετακίνησή του, να μην εξυπηρετείται με τα συνήθη μέσα
μεταφοράς.
• Να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από την αρμόδια
Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη, Βόλος.
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