
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ Θ/ΤΩΝ 

          ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Πάτρα 11-11-2020 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

            Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών 

εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης ακ. έτους 2020-2021 στις Εστίες Πατρών και 

Μεσολογγίου με τα αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν στις 29-10-2020.         

            Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δωματίων , ανακοινώνουμε την έγκριση 

εισαγωγής των παρακάτω αναπληρωματικών φοιτητών για τη Φοιτητική Εστία Πάτρας : 

Έγκριση εισαγωγής πρωτοετών φοιτητών στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (Ρίο) 

     Σύμφωνα με τις διαθέσιμες κλίνες εγκρίνεται η εισαγωγή των αιτούντων από αα 122 μέχρι 

και αα 168 ως εξής: 

     Από αα 122 μέχρι και αα 139, στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ ,Αγ. Ανδρέου 16 Τηλ. 2610277502 

     Από αα 140 μέχρι και αα 168, στο Ξενοδοχείο ΔΕΛΦΙΝΙ, Ηρών Πολυτεχνείου 102 Τηλ. 

2610421001 

Έγκριση εισαγωγής  φοιτητών  παλαιοτέρων ετών στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (Ρίο) 

      Από αα 35 μέχρι και αα 37 στη ΦΕΠ-Ρίο 

Έγκριση εισαγωγής πρωτοετών φοιτητών στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (Κουκούλι) 

       Από αα 15  μέχρι και αα 20  στη ΦΕΠ-Κουκούλι. 

Έγκριση εισαγωγής  φοιτητών  παλαιοτέρων ετών στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (Κουκούλι) 

        Από αα 5  μέχρι και αα 6  στη ΦΕΠ-Κουκούλι. 

 

           Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δωματίων για  όσους αναγράφεται 

στην κατάταξη της 29ης Οκτωβρίου ο αριθμός ταυτότητας,  είναι η επικαιροποίηση της 

αίτησής τους και η ανάρτηση βεβαίωσης σπουδών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

υπέβαλλαν την αίτησή τους. (stegasi.upatras.gr)  

           Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά από 12 Νοεμβρίου  2020 μέχρι και 

30  Νοεμβρίου 2020.  



        Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία προσέλευσης στη Πάτρα  για την παραλαβή του 

δωματίου από τα  μέτρα  περιορισμού των μετακινήσεων  λογω COVID 19 , οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να κρατήσουν το δωμάτιο που ανακοινώθηκε , με την 

απαραίτητη προϋπόθεση έγκαιρης αποστολής  αποκλειστικά με email ( info@fep.gr  για τη 

ΦΕΠ-Ρίο και  tatsi@upatras.gr  για τη ΦΕΠ-Κουκούλι) σχετικής δήλωσης ενδιαφέροντος , 

συνοδευόμενη  από  τη βεβαίωση σπουδών. 

          Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, για τη μίσθωση κλινών στις πόλεις Αγρινίου, Μεσολογγίου , Αιγίου, 

Αμαλιάδας και Πύργου, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση εισαγωγής φοιτητών.  

           Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν αναφέρονται στις παραπάνω καταστάσεις, θα πρέπει να 

συμπληρώσουν τις ελλείψεις για τις οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας που υπέβαλαν την αίτησή τους . 
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