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Σκοπός του Τμήματος Φοιτητικής 
Μέριμνας, είναι ο συντονισμός και η 

υλοποίηση παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών και σωστής ενημέρωσης 
σχετικά με θέματα που συνδέονται 

κυρίως με τη δωρεάν σίτιση, 
στέγαση, υγειονομική περίθαλψη 

καθώς και θέματα κοινωνικής 
πρόνοιας όπως το φοιτητικό 

στεγαστικό επίδομα.

Παρέχει υποστήριξη σε όλες τις 
δραστηριότητες που έχουν ως 

αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 

νομοθεσία, την οικονομική 
δυνατότητα που παρέχεται από το 

κράτος και τις αποφάσεις της 
διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.



ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΙΤΙΣΗ

 ΣΙΤΙΣΗ (1)

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΑ.ΠΕΙ φροντίζει για την σίτιση των φοιτητών, σύμφωνα

με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της με αριθμό Φ5/68535/Β3/2012(ΦΕΚ

1965-18/06/2012-ΤΕΥΧΟΣ Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και του άρθρου 2 παρ. γ΄ του

Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α’/2012) «Ενεργοί φοιτητές».

Η αίτηση για την κάρτα σίτισης υποβάλλεται μία φορά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και

καλύπτει το διάστημα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους

κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
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https://sitisi.unipi.gr/


ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΙΤΙΣΗ

 ΣΙΤΙΣΗ (2)

Οι δικαιούχοι για δωρεάν σίτιση φοιτητές που προκύπτουν μετά από αξιολόγηση της

Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, μπορούν να σιτίζονται

στο Φοιτητικό Εστιατόριο που λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού Τσαμαδού 78.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο του

ΠΑ.ΠΕΙ καταβάλλοντας ημερησίως ένα χαμηλό αντίτιμο για πλήρες μενού (πρωινό,
γεύμα και δείπνο).

Αναλυτικές οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν την σίτιση, δημοσιεύονται στην

ιστοσελίδα του ΠΑ.ΠΕΙ στην διαδρομή https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-

merimna/ppf-sitish.html
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https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html


ΤΜΗΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΗ
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 ΣΤΕΓΑΣΗ (1)

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει Φοιτητική Εστία. Κατόπιν

συνεννόησης με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παραχωρούνται

κάθε ακαδημαϊκό έτος στους φοιτητές που πληρούν τις

προϋποθέσεις περιορισμένος αριθμός δωματίων,

ανάλογα με την διαθεσιμότητα των φοιτητικών εστιών.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΑ.ΠΕΙ φροντίζει για

την στέγαση των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες του

ΟΠΑ και ΕΜΠ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ενεργοί φοιτητές του

πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

πτυχίου.



ΤΜΗΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΗ

 ΣΤΕΓΑΣΗ (2)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη

διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του

ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Η αίτηση για στέγαση υποβάλλεται μία φορά στην αρχή

κάθε ακαδημαϊκού έτους και καλύπτει το διάστημα του

συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους

Αναλυτικές οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν την

στέγαση, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΠΑ.ΠΕΙ στην

διαδρομή https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-

merimna/ppf-foititikes-esties.html
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https://sitisi.unipi.gr/
https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-foititikes-esties.html


ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (1)

Στους φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου

χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους, τις

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της με αριθμό 140832/Ζ1 (ΦΕΚ 2993-

31/08/2017-ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Καθορισμός

διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού

επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
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ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (2)

Η αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της

ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού

επιδόματος (https://stegastiko.minedu.gov.gr), τον Ιούνιο (οι ακριβείς ημερομηνίες

υποβολής καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας)

Αναλυτικές οδηγίες και ανακοινώσεις, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΠΑ.ΠΕΙ

στην διαδρομή https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-stegastiko-

epidoma.html
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https://stegastiko.minedu.gov.gr/
https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-stegastiko-epidoma.html


ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Βάσει του άρθρου 31 του Ν.4452/2017, οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
33 του Ν. 4368/2016.
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ΤΜΗΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ε.Κ.Α.Α.

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.) (1)

Η Ε.Κ.Α.Α. χορηγείται δωρεάν και παρέχει

στους δικαιούχους φοιτητές πρόσβαση σε

ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη

κατά την προσωρινή διαμονή τους σε μια

από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Νορβηγία,

Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία

(www.eopyy.gov.gr).
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http://www.eopyy.gov.gr/


ΤΜΗΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ε.Κ.Α.Α.

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

(Ε.Κ.Α.Α.) (2)

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές του ΠΑ.ΠΕΙ, που

πρόκειται να μετακινηθούν στο πλαίσιο της

κινητικότητας φοιτητών (Erasmus+), απευθύ-

νονται στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας για να

προμηθευτούν την Ε.Κ.Α.Α.

Αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στην

έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. δημοσιεύονται στην

ιστοσελίδα του ΠΑ.ΠΕΙ στην διαδρομή:

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-

merimna/eurwpaikh-karta-asfalishs.html
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https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/eurwpaikh-karta-asfalishs.html


ΤΜΗΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΙΚΥ

 ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), στο

πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικο-

νομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτη-

τών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς

Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) χορηγεί προπτυ-

χιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτη-

τές/τριες που σπουδάζουν σε όλα τα

Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 Πληροφορίες και Ενημέρωση 

 ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑ.ΠΕΙ 

 Γραφείο 114Α, 1ος όροφος 

 Καραολή & Δημητρίου 80

 Τηλ.: 2104142089, 2104142065, 
2104142088

 Email: foitmer@unipi.gr
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