Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιτήσεις Σίτισης - Στέγασης 2015-2016
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ηρακλείου ότι ξεκινάει
στις 5/6/2015 η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή αιτήσεων για σίτιση ή /και στέγαση για το νέο
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η οποία λήγει 30/6/2015. Οι αιτήσεις θα γίνονται
αποκλειστικά μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Φοιτητικής
Μέριμνας

merimna.uoc.gr

στην επιλογή «Αιτήσεις» (online από 5/6/2015).

Πρόσβαση έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης χρησιμοποιώντας το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της σχολής (όνομα χρήστη) και τον κωδικό τους. Για να
υποβληθεί και να ισχύει η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή σκαναρισμένα έγγραφα ή PDF ή
φωτογραφία από κινητό κ.τ.λ. τα οποία είναι :
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα
(«Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
Εισοδήματος») οικογένειας ή/και
ατομικό, το τελευταίο διαθέσιμο
(Υποχρεωτικό).
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Υποχρεωτικό).
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (Υποχρεωτικό).
============================================
4. Βεβαίωση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα
του/της αδελφού/ής ( Προαιρετικό ).
5. Πρόσφατη Βεβαίωση επίδοσης Ανεργίας από ΟΑΕΔ ( Προαιρετικό )
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία ίδιου ή μέλους
οικογένειας ( Προαιρετικό )
Αιτήσεις με ελλιπή τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (1-3) θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και
δεν θα αξιολογούνται. Κύπριοι ή αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν
αντίστοιχα επίσημα έγγραφα για το οικογενειακό τους εισόδημα και τα μέλη της
οικογένειας τους μεταφρασμένα στα ελληνικά.
Οι πίνακες δικαιούχων στέγασης και σίτισης θα ανακοινωθούν στις 31/8/2015 στο
διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας (merimna.uoc.gr) και οι δικαιούχοι
μπορούν να εξυπηρετηθούν από 1/9/2015. Επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (δηλαδή έως 11/9/2015) μέσω
τηλεομοιοτυπίας (fax) 2810-394879 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
f.merimna-her@admin.uoc.gr προσκομίζοντας συμπληρωματικά στοιχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, βοήθεια με την ηλεκτρονική φόρμα και οτιδήποτε άλλο
επικοινωνείτε με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2810394899 και 2810-394888, στο f.merimna-her@admin.uoc.gr και γραφείο μας
(Διοικητήριο κτίριο2, παρκινγκ του Βιολογικού, 2ο επίπεδο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών)
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00

merimna.uoc.gr

Website:
Facebook: Φοιτητική Μέριμνα Πανεπιστημίου Κρήτης

