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Στα ίδια επίπεδα με πέρσι οι τιμές στα Γιάννινα

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής η αγωνία των νέων – πλέον – φοιτητών και
σπουδαστών έλαβε τέλος. Ξεκινά όμως ο αγώνας των γονιών για την εξεύρεση της
πολυπόθητης φοιτητικής στέγης, για όσους δεν εισήχθησαν σε Σχολή του τόπου διαμονής
τους. Και μπορεί φέτος το πρώτο κριτήριο για την επιλογή Σχολής να ήταν ο τόπος
διαμονής με τους περισσότερους μαθητές να επιλέγουν σχολές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της πόλης
τους, υπάρχουν όμως κι άλλοι που θα αναγκαστούν να μετακομίσουν προκειμένου να
σπουδάσουν.

Έτσι και στα Γιάννινα έχει ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή ένα «σαφάρι» γονιών και
φοιτητών προς αναζήτηση της κατάλληλης στέγης.

Για το λόγο αυτό άλλωστε τα γνωστά κίτρινα αυτοκόλλητα με την ένδειξη «ενοικιάζεται»
έχουν γεμίσει κολώνες και τοίχους σε όλη την πόλη.

Η χαμηλή τιμή του μισθώματος αποτελεί φέτος τον πρώτο και κυριότερο παράγοντα για
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την επιλογή του σπιτιού των νέων φοιτητών, καθώς η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν
αφήνει περιθώρια για περιττά έξοδα και οι γονείς προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα
διαμέρισμα για τα παιδιά τους συνδυάζοντας την ποιότητα με το φθηνό ενοίκιο.

Παρ' όλα αυτά συγκριτικά με την περυσινή χρονιά οι τιμές τόσο στα δυάρια όσο και στις
γκαρσονιέρες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη πτώση και σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες
αυτή δεν ξεπερνά το 10% και όχι σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι τιμές για γκαρσονιέρες φτάνουν τα 280 ευρώ και για δυάρια τα 450 ευρώ.

Φθηνότερες είναι σύμφωνα με τους ίδιους εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές μακριά από
το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, ενώ οι τιμές ανεβαίνουν για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά
στο κέντρο.

Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές προτιμούν τα επιπλωμένα διαμερίσματα που θα έχουν
εύκολη και άμεση πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, ενώ όπως κάθε χρόνο οι νεοεισακτέοι
επιλέγουν διαμερίσματα κοντά στην πανεπιστημιούπολη και στο ΤΕΙ.

Ενοικιαστήρια βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης και φοιτητές μαζί με τους γονείς με μια
εφημερίδα και ένα στυλό στο χέρι κυκλοφορούν στους δρόμους ψάχνοντας για ένα
διαμέρισμα που θα είναι κατάλληλο για τη φοιτητική ζωή των παιδιών τους και σίγουρα
οικονομικό για τους ίδιους.

Οδηγίες από την ΠΟΜΙΔΑ

Οδηγίες προς τους νέους φοιτητές και τους γονείς για την αναζήτηση στέγης, παρέχει η
ΠΟΜΙΔΑ. Με την οικονομική κρίση να έχει χτυπήσει τις περισσότερες οικογένειες η επιλογή
του κατάλληλου φοιτητικού σπιτιού κρίνεται επιτακτική.

Πιο συγκεκριμένα οι ΠΟΜΙΔΑ τονίζει:
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-Δεν χρειάζεται να μισθώσετε κατοικία από την πρώτη στιγμή.

- Μην ψάχνετε για σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Λίγους δρόμους ή λίγες
στάσεις πιο κάτω, υπάρχουν πολλά σπίτια που σας περιμένουν.

- Οργανώστε την αναζήτησή σας και μην σπεύσετε να καταλήξετε στο πρώτο που θα δείτε.

- Οργανώστε τη συγκατοίκησή σας με άλλους γνωστούς σας φοιτητές, σε δυάρια, τριάρια
και γενικά μεγάλα διαμερίσματα, τα οποία σήμερα ενοικιάζονται πολύ φτηνότερα από τα
μικρότερα.

- Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε καθώς και την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται αυτό.

- Συμπληρώστε και υπογράψτε έγγραφο μισθωτήριο, τόσο εσείς όσο και ο ενδιαφερόμενος
γονέας σας, αλλά προσοχή, μην καταβάλετε ποτέ μισθώματα ή προκαταβολές αν δεν
βεβαιωθείτε ότι αυτός που σας τα ζητά είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που
νοικιάζετε.

-Μακριά από τα δήθεν «γραφεία πληροφοριών», τα οποία υπόσχονται ότι αν τους
προκαταβάλλετε κάποιο ποσό θα σας βρουν αμέσως σπίτι όπως το θέλετε

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΦΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες
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Αν και ακόμα δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και φέτος οι
φοιτητές που εισάγονται στα Τμήματά του και ενδιαφέρονται να μείνουν σε δωμάτιο των
Φοιτητικών Κατοικιών, θα μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Εφορείας
Φοιτητικών Κατοικιών (ισόγειο Α΄Εστίας, απέναντι από το Φοιτητικό Εστιατόριο) σχετική
αίτηση -(έντυπο χορηγεί η Γραμματεία της Εφορείας)- μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά
τις ημερομηνίες των εγγραφών τους, στα Τμήματα εισαγωγής τους.

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης 2012 (E1) των γονέων και του ιδίου του φοιτητή
(εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος) και το τελευταίο εκκαθαριστικό
σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του ιδίου.

Στο Ε1 των γονέων να αναγράφονται υποχρεωτικά τα προστατευόμενα τέκνα της
οικογένειας. Τέκνα που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση, δεν υπολογίζονται
στον αριθμό των μελών της οικογένειας ,εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν
υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης-(γονέας, ο
ίδιος ο φοιτητής ή άλλο μέλος της οικογένειας)- ως αποδεικτικό στοιχείο θα
προσκομίζεται, αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.

3.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος
«πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, ανεργία γονέα,-( απόλυση από την εργασία,
κλείσιμο επιχείρησης)- άλλοι οικογενειακοί λόγοι, σοβαροί λόγοι υγείας μελών της
οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια».

Η αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Γραμματεία της Εφορείας
Φοιτητικών Κατοικιών, τις ημερομηνίες των εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής.
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