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  Αναλυτικές και 

επικαιροποιημένες  

πληροφορίες  

για τη ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ – 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ των 

φοιτητών  παρέχονται  στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ και στη διαδρομή  

http://www.teiwest.gr-->  Υπηρεσίες

-->  Σπουδαστική Μέριμνα    και στο 

τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του 

ΤΕΙ  

 (τηλέφωνα 2610369096, 013 Πάτρα 

και 2631058257 Μεσολόγγι)  

 

οικογενειακή, οικονομική του 

κατάσταση κλπ (άρθρο 10 του 

ν 3220/28-1-2004, όπως 

ισχύει σήμερα). 

  Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι 

φοιτούν για την απόκτηση 

δεύτερου πτυχίου. 

  Η διαδικασία υποβολής των 

αιτήσεων με τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, η αξιολόγησή 

τους και η χορήγηση του 

στεγαστικού επιδόματος 

ορίζονται εκάστοτε με 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

 



  

Λεζάντα που περιγράφει την εικόνα ή το γραφι-
κό 

ΣΙΤΙΣΗ 

Στους σπουδαστές όλων των τμημάτων   

παρέχεται δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ, μετά από 

αίτησή τους, με βάση την ατομική, 

οικογενειακή, οικονομική τους κατάσταση 

και την εντοπιότητάς τους, καθώς και την 

έδρα του Ιδρύματος και τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτό (άρθρο 

53 του ν. 4009/2011). 

     Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για τη παροχή δωρεάν σίτιση 

στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. καθορίζονται 

από την  Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 

(ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-Ν1Γ). 

     Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά  υποβάλλονται στο τμήμα 

Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ, στις 

προθεσμίες που θα ανακοινώνονται κάθε 

φορά. 

 Μπορούν να σιτίζονται και οι μη δικαιούχοι 

δωρεάν σίτιση φοιτητές, με οικονομική όμως 

συμμετοχή. 

ΣΤΕΓΑΣΗ   

    Στους σπουδαστές   παρέχεται δυνατότητα 

δωρεάν ΣΤΈΓΑΣΗΣ, μετά από αίτησή τους, με 

βάση την ατομική, οικογενειακή, οικονομική 

τους κατάσταση και την εντοπιότητάς τους, 

καθώς και την έδρα του Ιδρύματος και τις 

ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό 

(άρθρο 53 του ν. 4009/2011). 

    Το ΤΕΙ διαθέτει ιδιόκτητες εστίες στις 

εγκαταστάσεις του στην  Πάτρα (251 κλίνες)  

και στο Μεσολόγγι (62 κλίνες)  , στις οποίες 

μπορούν  στεγαστούν δωρεάν  οι οικονομικά 

ασθενέστεροι φοιτητές των τμημάτων των 

πόλεων αυτών.  

   Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά  υποβάλλονται στο τμήμα 

Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ, για μεν τους 

σπουδαστές των παλαιών εξαμήνων από 15 

Μαΐου έως 15 Ιουνίου και για τους πρωτοετείς 

μέσα στις προθεσμίες εγγραφής των στη 

σχολή που ανακοινώνει το Υπουργείο 

Παιδείας. 

  Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για 

τη παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές  

καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 

των Σπουδαστικών Εστιών του ΤΕΙ. 

  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

  Χορηγείται ετησίως ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ίσο με χίλια (1.000) 

ευρώ για όσα έτη είναι και τα έτη σπουδών του 

τμήματος που φοιτεί ο σπουδαστής, εφόσον 

διαμένει σε μισθωμένη οικία, με βάση την 

επίδοση στις σπουδές του, την ατομική, 


