
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Με την εισαγωγή του ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό 90€ για εγγύηση δωματίου και τη 
συμμετοχή λειτουργικών εξόδων του 2μήνου Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 που  είναι 
30X2 = 60€ (σύνολο 150 ευρώ). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των 
πολυτέκνων δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς 

καταβάλουν μόνο το ποσό των 90 ευρώ για εγγύηση). 

o Ο χαρακτηρισμός «ΕΛΕΓΜΕΝΗ» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που 
έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης προσκομίζοντας έγκυρα 
δικαιολογητικά ή είχουν προσκομίσει και τα τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που 
τους είχαν ζητηθεί. 

 

 
 

 
 

 

 

Α/Α AM 
Κατάσταση 

Αίτησης 
Δωμάτιο 

1 ΥΔ20183 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 209 

2 ΥΔ20275 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 205 

3 ΥΔ20281 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 205 

4 ΥΔ20186 ΕΛΛΙΠΗ 204 

5 ΥΔ20234 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 212 

6 ΥΔ20287 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 210 

7 ΥΔ20274 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 206 

8 ΥΔ20238 ΕΛΛΙΠΗ 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 9 ΥΔ20209 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 

10 ΥΔ20194 ΕΛΕΓΜΕΝΗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Κατά την προσέλευση τους στην Εστία, παρακαλούνται οι φοιτητές να φοράνε 
μάσκα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421 – ΦΕΚ Τεύχος B 3099/26.07.2020)». 

 

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 Τρίτη 27/10/2020 
 

 
 

Οι παρακάτω φοιτητές εισάγονται στην Εστία από σήμερα Τρίτη 27/10/2020, μέχρι και 
06/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρες 7:30 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη του Γραφείου 
Μέριμνας Σητείας, την κα. Πατσιανωτάκη Κατερίνα στο email: 
patsianokat@hmu.gr και στα Τηλ 28430 28286 Δευτέρα-Τρίτη και Παρασκευή 

και στο τηλ 28430 29494 Τετάρτη- Πέμπτη ώρες εξυπηρέτησης: 9:00 – 14:00. 

o Οι αιτήσεις των φοιτητών που χαρακτηρίζονται ως «Ελλιπής», έχουν επιλεγεί 
σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων για Στέγαση στην Εστία Σητειας 
αλλά η αίτηση τους παρουσιάζει κάποια έλλειψη. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται 
να καταθέσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Μέριμνας της 
Σητείας μέχρι και την Παρασκευή 06/11/2020, και θα καταλαμβάνουν την 

οριστική θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021 
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