ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
1.
2.
3.

Αίτηση (συνημμένο έγγραφο, κατατίθεται στη γραμματεία της Σχολής)
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό
ή ατομικό εισόδημα του/της φοιτητή/τριας του οικονομικού έτους 2021
(σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση από
την Εφορία ότι δεν υποχρεούστε για υποβολή δήλωσης)
4.
Διάφορα άλλα δικαιολογητικά εάν υπάρχουν: πολύτεκνου, ορφανού, αδελφού
που σπουδάζει, αδελφού που υπηρετεί, διαζευγμένοι γονείς, άνεργοι γονείς,
αναπηρία κ.λ.π.
5.
Πρόσφατη φωτογραφία τύπου Α.Τ.
6.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού γέννησης
7.
Έντυπο συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
8.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 Η οικογένειά μου δεν διαμένει στην πόλη του Καρπενησίου
 Δεν διαθέτω ο/η ίδιος/α ή οι γονείς μου ιδιόκτητη κατοικία στο Καρπενήσι
 Δεν πρόκειται να ζητήσω μεταγραφή κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 1) έλαβα γνώση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της
Μαθητικής Εστίας του Δήμου Καρπενησίου, 2) αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας
του Δήμου Καρπενησίου (ιδίως τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού), σχετικά με την
απομάκρυνση των φοιτητών από την Μαθητική Εστία, σε περιπτώσεις όπου
επιδειχθεί συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη: α) προς το πνεύμα του Κανονισμού
της Μαθητικής Εστίας, β) του χαρακτήρα της κοινωνικής παροχής,
συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών ηθών και επιπλέον γ) παραβατικής
συμπεριφοράς σε αντίθεση με την ποινική νομοθεσία, 3) έλαβα γνώση ότι
απαγορεύεται η υπομίσθωση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο του δωματίου που
παραχωρείται και επιτρέπεται μόνο η φιλοξενία συγγενή πρώτου βαθμού, εφόσον
έχει ενημερωθεί γραπτώς η επιτροπή στέγασης, με ποινή απομάκρυνσης από την
Μαθητική Εστία.
 Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η λίστα με τους δικαιούχους παροχής
στέγασης οφείλω εντός πέντε εργάσιμων ημερών να δηλώσω ότι αποδέχομαι ή όχι
τη θέση. Σε περίπτωση που σε κάποια χρονική στιγμή δεν επιθυμώ να διαμένω στη
Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου οφείλω να υποβάλλω στη γραμματεία του
Τμήματος υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνω ότι παραιτούμαι του
δικαιώματός μου στέγασης.
 Αποδέχομαι να καταβάλω στο Δήμο Καρπενησίου για τη διαμονή μου στη
Μαθητική Εστία εφάπαξ εγγύηση ύψους 45,00 € και οικονομική συμμετοχή
30,00 € μηνιαίως.

