ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

► ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
1. Συμπληρωμένη ΑΙΤΗΣΗ εισδοχής στη φοιτητική εστία.
2. Υπογεγραμμένο ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
3. Πρόσφατη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ, από την γραμματεία του Τμήματος. (Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες επισυνάπτουν
εκτύπωση Αποτελεσμάτων Επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή εκτύπωση ηλεκτρονικής Αίτησης
Εγγραφής επιτυχόντων).
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) διδακτικές μονάδες για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησής τους.
(Τo δικαιολογητικό αφορά μόνο τους ενεργούς φοιτητές).
- Στο αίτημά σας για την έκδοση Βεβαίωσης και Πιστοποιητικού από τη γραμματεία του Τμήματός σας,
καταχωρίστε το ενεργό e-mail σας που θέλετε να σας αποσταλούν.
6. Φωτοτυπία της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου). Η έκδοση γίνετε και ηλεκτρονικά
με σύνδεση στην υπηρεσία https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase
8. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα) φορολογικού
έτους 2020. Εκτύπωση μέσω των εφαρμογών TAXISnet.
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599 όπου να δηλώνεται:
- Ο τόπος μόνιμης κατοικίας.
- Ότι δεν είναι πτυχιούχος άλλης σχολής.
- Ότι δεν κάνει την πρακτική του άσκηση εκτός νομού Λάρισας / Καρδίτσας.
- Ότι υποβάλλει ή δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση εισοδήματος.
10. Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή.
► ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα προσκομίζουν:

α) Διαβατήριο και άδεια παραμονής.
β) Βεβαίωση οικονομικής Εφορείας από τον τόπο καταγωγής ή Βεβαίωση Πρεσβείας ή του Προξένου.

► ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Διαζευγμένοι γονείς ● Αναπηρία γονέων ή αδερφών πάνω από 67% ● Άνεργος γονιός

● Αδέρφια που σπουδάζουν σε τριτοβάθμια ιδρύματα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Για τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν, θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να υποβάλλετε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ειδικά για τους αλλοδαπούς γίνονται
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
μεταφρασμένα και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (Ν. 4250/14 ΦΕΚ 74/Α/26-03-14).

► ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για τη Φοιτητική Εστία Λάρισας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ και ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, περιφερειακή οδός Λάρισας – Τρικάλων, ΤΚ 41500 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2410 684431, 2410 684572, 2410 684407

Για τη Φοιτητική Εστία Καρδίτσας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τέρμα Μαυρομιχάλη, ΤΚ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλ.: 24410 64746, 72042
► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και έντυπα: https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/stegasi-foititon

e-mail: sitisi-stegasi-lar@uth.gr

