
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο
ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012.

Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας τις κατηγορίες που
ανήκει και μπορεί να τεκμηριώσει με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Με την υποβολή της
αίτησης θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό υποβολής. Ακολούθως θα εκτυπώνει την αίτηση την
οποία θα καταθέτει στο Τμήμα Σίτισης-Στέγασης εφ’ όσον  είναι δικαιούχος οπότε και θα
συνυποβάλλει την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, μετά από επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα
αναρτηθεί προσωρινός πίνακας δικαιούχων σπουδαστών για κάρτα σίτισης.

Ο σπουδαστής πρέπει να εισέλθει στην υπηρεσία e-students για να ενημερωθεί εάν είναι
προσωρινά δικαιούχος κάρτας σίτισης ή όχι.

Εάν είναι προσωρινά δικαιούχος, πρέπει μέχρι και τη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου να
προσκομίσει στο τμήμα σπουδαστικής μέριμνας, το φάκελο με την έντυπη αίτηση και όλα
τα δικαιολογητικά που πρέπει να την συνοδεύουν , τα οποία πρέπει να είναι σε πλήρη
αντιστοιχία με τις επιλογές που έχει κάνει στην αίτηση.

Οι σπουδαστές των παραρτημάτων σε Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα, εφόσον είναι προσωρινά
δικαιούχοι, θα καταθέτουν το φάκελο στη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι.

Το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας μετά τον έλεγχο των φακέλων για πληρότητα και
αντιστοιχία με το περιεχόμενο της αίτησης θα αναρτήσει τον οριστικό πίνακα δικαιούχων
σπουδαστών.

Φάκελος προσωρινού δικαιούχου ο οποίος δεν θα κατατεθεί στο τμήμα σπουδαστικής
μέριμνας μέχρι και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 ή φάκελος με ελλιπή
δικαιολογητικά ή με δικαιολογητικά που δεν αντιστοιχούν στις επιλογές της ηλεκτρονικής
αίτησης θα απορρίπτεται και ο αιτών σπουδαστής δεν θα καθίσταται δικαιούχος κάρτας
σίτισης.
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Οι ενεργοί σπουδαστές του πρώτου κύκλου σπουδών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για
κάρτα σίτισης. Για στέγαση μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι πρωτοετείς του ακαδημαϊκού
έτους 2012-2013 και εξ’ αυτών μόνο όσοι εγγράφονται σε τμήματα με έδρα την Πάτρα (όχι
στα τμήματα των παραρτημάτων στις πόλεις Αίγιο, Πύργος, Αμαλιάδα).

Στην εμφάνιση της φόρμας σίτισης για μεν τους υπάρχοντες σπουδαστές η επιλογή αίτηση
για ΣΙΤΙΣΗ είναι προεπιλεγμένη και δεν μπορεί να αλλάξει, για δε τους πρωτοετείς εάν
εγγράφονται σε τμήματα της Πάτρας εμφανίζεται και η επιλογή αίτηση για ΣΤΕΓΑΣΗ χωρίς
να είναι προεπιλεγμένη ενώ εάν εγγράφονται σε τμήματα των παραρτημάτων (Αίγιο,
Πύργος, Αμαλιάδα) η επιλογή αίτηση για ΣΤΕΓΑΣΗ δεν είναι διαθέσιμη.

Τα ατομικά στοιχεία του σπουδαστή εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία.

Εάν το Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο χρειάζονται διόρθωση, το διορθώνετε με κεφαλαία
γράμματα.

Επιλέγετε από τη λίστα των δήμων της Ελλάδος, το δήμο στον οποίο βρίσκεται ο τόπος της
μόνιμης κατοικίας σας.
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Συμπληρώνετε επίσης τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας σας, πόλη, οδός, αριθμός καθώς
και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά να περιέχονται στο φάκελο της αίτησης.

Υποχρεωτική είναι και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 βάσει του υποδείγματος το
οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και να περιέχετε στο φάκελο της αίτησης.

Εάν δεν υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, τότε πρέπει να επιλέξετε το
πλαίσιοΜη υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης και να εκτυπώσετε την δήλωση
του Ν. 1599/86, περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

Ακολούθως επιλέγετε την κατηγορία στην οποία υπάγεστε. Προεπιλεγμένη επιλογή για τη
πλειοψηφία των σπουδαστών είναι η ‘Ενεργός φοιτητής, -ια στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας’, οι
αλλοδαποί πρέπει να επιλέξουν την τελευταία επιλογή.

Στη συνέχεια υπάρχει ένα σύνολο από ειδικές κατηγορίες με την ακόλουθη δομή:
περιγραφή της κατηγορίας όπως αναφέρετε στην κ.υ.α. για τη Σίτιση και τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την υπαγωγή σας στη κατηγορία.

Εάν θεωρείτε ότι ανήκει σε μία κατηγορία πρέπει να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
αριστερά της κατηγορίας. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της μίας κατηγορίας.
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Προσοχή στις επόμενες κατηγορίες: Εάν το Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής δεν
διασαφηνίζει κινητικά προβλήματα πρέπει να επιλέξτε και την Ιατρική Γνωμάτευση από
Δημόσιο Νοσοκομείο, διαφορετικά δεν θα ληφθεί υπόψη.

Με την ολοκλήρωση των επιλογών σας στις διάφορες κατηγορίες και εφόσον υποβάλλετε
φορολογική δήλωση, εσείς ή οι γονείς σας, πρέπει να συμπληρώσετε το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 που υποβλήθηκε στην εφορία το 2012.

Ακολούθως επιλέγετε την οικογενειακή σας κατάσταση επιλέγοντας τη μία από τις τρεις
διαθέσιμες επιλογές, κάνοντας κλικ με το ποντίκι μέσα στον αντίστοιχο κύκλο.

Εάν επιλέξετε ‘Άγαμος φοιτητής κάτω των 25 ετών τότε πρέπει να συμπληρώσετε και τον
αριθμό των τέκνων της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου εσάς του ιδίου) καθώς και εάν
υπάρχουν στην οικογένεια αδελφοί που σπουδάζουν και είναι ενεργοί φοιτητές του
πρώτου κύκλου σπουδών.

Ένα επιλέξετε Έγγαμος φοιτητής και έχετε ανήλικα τέκνα πρέπει να συμπληρώσετε το
αντίστοιχο πλαίσιο
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Με την ολοκλήρωση των επιλογών σας, μπορείτε να ελέγξετε το ανώτατο όριο
οικογενειακού εισοδήματος για την κατηγορία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Υπολογισμός
ανωτάτου ορίου εισοδήματος’ και εφόσον το δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι
μικρότερο μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση

Την αίτηση την υποβάλλετε κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Υποβολή της αίτησης’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την αίτηση την υποβάλλετε μία φορά εφάπαξ. Από τη στιγμή που την έχετε
υποβάλλει δεν μπορείτε να την τροποποιήσετε π.χ. να τη διορθώσετε ή να κάνετε
πρόσθετες επιλογές.

Εμφανίζετε μήνυμα επιβεβαίωσης πριν οριστικοποιηθεί η υποβολή σας.

Εάν δεν επιλέξτε το Δήμο της μόνιμης κατοικίας σας ή  δεν συμπληρώσετε τη διεύθυνσή
σας εμφανίζετε σχετικό μήνυμα λάθους και δεν μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση πριν
κάνετε τη σχετική διόρθωση.
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Επίσης εάν δεν επιλέξετε κατηγορία οικογενειακής κατάστασης εμφανίζετε σχετικό μήνυμα.

Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα και εφόσον είστε υπόχρεος δήλωσης
εμφανίζετε σχετικό μήνυμα.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης εμφανίζεται ο αριθμός υποβολής με την ημερομηνία
υποβολής καθώς και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα της αίτησης το οποίο διασφαλίζει την
ακεραιτότητα των επιλογών σας.

Το ίδιο εμφανίζετε στο πάνω μέρος της σελίδας.

Στο τέλος εκτυπώνει την αίτηση κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Εκτύπωση αίτησης’. Η
εκτυπωμένη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν  θα κατατεθεί στο τμήμα
σπουδαστικής μέριμνας εφόσον ο σπουδαστής είναι προσωρινά δικαιούχος.

Δικαιολογητικά τα οποία στην έντυπη αίτηση εμφανίζονται πολλαπλή φορά π.χ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης κλπ. θα κατατίθενται
μία φορά μόνο.

Η ίδια αίτηση με τα δικαιολογητικά θα ισχύει σε περίπτωση αίτησης για στέγαση. Στη
περίπτωση αυτή η αίτηση θα τυπώνετε δύο (2) φορές μία για σίτιση και μία για στέγαση.

Στην έντυπη αίτηση δεν πρέπει να κάνετε επιλογές στα δικαιολογητικά πέραν αυτών που
κάνετε κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
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