Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσεων στέγασης & σίτισης,
ακαδ. Έτους 2014-15
Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου – καθώς και τους
φοιτητές που πρόκειται να εισχθούν – ότι για το ακαδ. Έτος 2014-15 οι αιτήσεις
για στέγαση και σίτιση θα υποβληθούν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, όπως και τα
προηγούμενα χρόνια.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, προκειμένου να
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των φοιτητών, να γίνεται ταχύτερα η επεξεργασία
των στοιχείων και να ανακοινώνονται έγκαιρα οι πίνακες με τους δικαιούχους
φοιτητές.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία των αιτήσεων με
ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί
αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς και ανειλικρινείς αιτήσεις – δηλώσεις θα
απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος στέγασης ή/και
σίτισης. Στο www.ionio.gr => Φοιτητές => Φοιτητική Μέριμνα, λετουργεί το
site:
http://sites.ionio.gr/e-care
ενώ
υπάρχει
και
παράδειγμα
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ της Εφορίας στο οποίο φαίνεται
ευδιάκριτα
(κυκλώνονται
τα
σωστά
νούμερα)
το
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
Για την είσοδο σας στη σελίδα υποβολής της αίτησης οι φοιτητές πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτουν (email@ionio.gr και
password) και για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου
(gram-web, e-class, κ.α.).
Οι πρωτοετείς θα παραλάβουν τα στοιχεία σύνδεσης (τους κωδικούς δηλαδή)
κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα που εισάγονται. Στη Γραμματεία του
Τμήματος, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, θα υποβάλουν και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά Δηλαδή, πρώτα θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά
και μετά θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Εάν κάποιος υποβάλει
αίτηση και για στέγαση και για σίτιση, θα υποβάλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μία φορά καθώς είναι κοινά και για τις δύο περιπτώσεις.

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτήσεων
ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 έως και Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014
και ώρα 24:00.
ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Από ημερομηνία εγγραφής έως και ημερομηνία λήξης εγγραφών.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, οι αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνονται
δεκτές. Επίσης, εάν δεν υποβληθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
αναφέρονται παρακάτω, οι αιτήσεις θα απορριφθούν.
Υποβολή δικαιολογητικών απο τους παλαιούς φοιτητές
1. Εάν κάποιος υποβάλει αίτηση και για στέγαση και για σίτιση, θα υποβάλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά μία φορά, καθώς είναι κοινά και για τις δύο
περιπτώσεις.
2. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από
εξουσιοδοτημένο άτομο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, με courier ή
ταχυδρομικά
με
απόδειξη
παραλαβής,
στη
διεύθυνση:
ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ), 2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ, Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών απο τους παλαιούς φοιτητές , θα
γίνεται από
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως και Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2013
και κατά τις ώρες: 11:00 έως 13:00
e-mail: merimna@ionio.gr ~ Τηλ: 26610-82119

