Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (συν. 15/07/2015), δικαίωμα
δωρεάν στέγασης έχουν οι ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών-όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α), της Α.Σ.Κ.Τ., εφόσον δεν είναι ήδη
κάτοχοι πτυχίου.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.

Φοιτητής/τρια α κύκλου σπουδών στην ΣΚΤ της ΑΣΚΤ (αποδεικνύεται με
βεβαίωση σπουδών που εκδίδεται από τη γραμματεία του Τμήματος), έως και
τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25) έτους της ηλικίας τους.



Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος κατά την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής
έστω και αν κατά το ακ. έτος για το οποίο αιτείται, έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο ηλικίας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 15 Ιουλίου 2015 απόφαση της Συγκλήτου δικαίωμα
στέγασης να δίδεται κύρια σε φοιτητές του α΄κύκλου σπουδών εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και κατ΄εξαίρεση για συντρέχοντες δυσμενείς κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους και
λόγους υγείας που θα κρίνονται ειδικά γι αυτό από τα αρμόδια όργανα, σε μεταπτυχιακούς και
διδακτορικούς φοιτητές.

2. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00) ευρώ για
οικογένειες με έως και τρία (3) προστατευόμενα μέλη. Για κάθε επιπλέον
προστατευόμενο μέλος το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις
(3.000,00) χιλιάδες ευρώ. (αποδεικνύεται με αντίγραφα εκκαθαριστικού
σημειώματος της εφορίας και του Ε1του τελευταίου οικ. έτους).


Σημειώνεται ότι ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο,
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα
του ίδιου φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του, από κάθε πηγή.

3. Η μόνιμη κατοικία του φοιτητή/τριας θα πρέπει να βρίσκεται το ελάχιστο σε
απόσταση σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα του Ιδρύματος
(αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας αρχής με πρόσφατη ημερομηνία που
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος).
4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές οριζόντιας
ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του νομού Αττικής. Δεν λαμβάνεται υπόψη η
ψιλή κυριότητα επί οριζόντιων ιδιοκτησιών κείμενες στο νομό Αττικής.
(αποδεικνύεται από την υποβολή αντιγράφου Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή
όσο και των γονέων του).
5. Για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες αρκεί το πιστοποιητικό εγγραφής στο
Τμήμα φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες των ενδιαμέσων ετών θα πρέπει να
σημειώσουν επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο
εξαμήνων κατά τις δύο (2) εξεταστικές του χειμερινού και θερινού εξαμήνου. Σε
περίπτωση που δεν έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία κατά την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση και η τελική επιλογή του θα γίνει εφόσον προσκομίσει το σχετικό
δικαιολογητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός του. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση διακοπής σπουδών κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους λόγω
έκτακτων προσωπικών λόγων, και μη επίτευξης του ανωτέρω ποσοστού, ο/η
ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίζει κάθε φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και η δυνατότητα συμμετοχής τους στην κρίση για δωρεάν στέγαση θα
αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα.

