ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019
Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων:

08 - 19 Απριλίου 2019
Το Γραφείο Στέγασης θα δέχεται αιτήσεις από τη Δευτέρα 8
Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, από
ενοίκους της Φ.Ε. και άλλους φοιτητές, για διαμονή στη Φοιτητική
Εστία κατά τη θερινή περίοδο 2019 (3 Ιουνίου μέχρι και τις 9
Αυγούστου 2019).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές:
 θα διεκπεραιώνουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.
 θα
εργάζονται
σε
Τμήματα
και
Υπηρεσίες
του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
 θα παρακολουθήσουν μαθήματα κατά το Θερινό Εξάμηνο.
Για διευκρινήσεις και άλλες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στη Γραμματεία (22894038) του Γραφείου
Στέγασης.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ / ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΟΡΟΙ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για τη θερινή περίοδο ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα διαμονής στη Φ.Ε. για τη θερινή περίοδο έχουν ένοικοι και άλλοι φοιτητές
του
Πανεπιστημίου Κύπρου που θα διεκπεραιώνουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, θα
εργάζονται σε Τμήματα και Υπηρεσίες του Π.Κ., και θα παρακολουθήσουν μαθήματα
κατά το Θερινό Εξάμηνο, κατά την περίοδο αυτή.
2. Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη την σχετική αίτηση εντός της καθορισμένης
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή / και αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία /
βεβαιώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν μαθήματα κατά
το θερινό εξάμηνο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή ως υποψήφιοι για
παρακολούθηση των μαθημάτων. Το Γραφείο Στέγασης θα προσφέρει διαμονή μόνο σε
όσους φοιτητές εγγραφούν στα μαθήματα.
3. Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από το διαθέσιμο αριθμό δωματίων,
η επιλογή θα γίνει με βάση την ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων.
4. Η θερινή διαμονή στη Φ.Ε. για ένοικους και άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
ισχύει για την περίοδο 3 Ιουνίου – 9 Αυγούστου 2019 μόνο. Παράταση διαμονής για
άλλες χρονικές περιόδους δεν είναι δυνατή. Οι φοιτητές θα διαμείνουν σε προκαθορισμένα
δωμάτια τύπου Β.
5. Όσοι ένοικοι εγκριθούν για διαμονή στη Φ.Ε. τη θερινή περίοδο, θα μετακινηθούν σε
δωμάτια τύπου Β της επιλογής του Γραφείου Στέγασης. Η διαμονή σε δωμάτια τύπου Α, Γ
και Δ, δεν θα είναι εφικτή, λόγω εργασιών στα κτήρια κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
6. Το συνολικό ενοίκιο για την πιο πάνω περίοδο για δωμάτια τύπου Β ανέρχεται στα
€264,00. Φοιτητές οι οποίοι διαμένουν ήδη στην Εστία και θα παρατείνουν τη διαμονή τους
από τις 31 Μαΐου 2019 μέχρι και την μετακίνηση τους στο δωμάτιο τους στις 3 Ιουνίου
2019, θα χρεωθούν το επιπρόσθετο ποσό των €8,00 για δωμάτια τύπου Β.
7. Οι φοιτητές οφείλουν να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους για το προηγούμενο ακαδημαϊκό
έτος και όλες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Επίσης το ενοίκιο είναι προπληρωτέο και
θα πρέπει να καταβληθεί στο Λογιστήριο του Π.Κ. πριν τις 3 Ιουνίου 2019. Η είσοδος στα
δωμάτια θα γίνεται με την παρουσίαση αποδείξεων πληρωμής. Σε περίπτωση πρόωρης
αναχώρησης από τη Φ.Ε. πριν τη λήξη της περιόδου διαμονής, το ενοίκιο δεν
επιστρέφεται.
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ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Κ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ / ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΤΗ Φ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Α. Προσωπικά στοιχεία αιτητή
1. Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………….............................
2. Αρ. πολιτικής ταυτότητας: …………………………………………………...........................
3. Τμήμα/έτος φοίτησης: ………………………………………………………..........................
4. Αρ. Κινητού Τηλεφώνου: ……………………………………………………………………………
5. Ένοικος Φ.Ε. το τρέχον ακαδ. έτος

Ναι 

Όχι 

6. Εάν ναι, παρακαλώ δηλώστε στοιχεία διαμονής στη Φ. Ε. :
Αρ. Κτ.………

Αρ. Δωμ……...............

Β. Λόγοι Αίτησης για Παράταση Διαμονής / Διαμονή στη Φ.Ε. τη θερινή περίοδο:
1. Ακαδημαϊκοί Λόγοι 
2. Εργοδότηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
3. Παρακολούθηση μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου** 
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι, σε περίπτωση έγκρισής μου για διαμονή στη Φ.Ε. τη θερινή
περίοδο, αποδέχομαι τους όρους της θερινής διαμονής που επισυνάπτονται και
δεσμεύομαι να παραδώσω το δωμάτιο μου στις 09 Αυγούστου 2019.
……………...........
Ημερομηνία

…………………………..
Υπογραφή αιτητή

Η αίτηση θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι και τις 19 Απριλίου 2019 το αργότερο, στη
Γραμματεία του Γραφείου Στέγασης.
Να υποβληθεί βεβαίωση με σχετικές πληροφορίες, υπογραμμένη και σφραγισμένη από το Τμήμα /
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου
** Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν μαθήματα κατά το Θερινό Εξάμηνο μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για διαμονή, ως υποψήφιοι για παρακολούθηση μαθημάτων.
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