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ΘΕΜΑ: ίηηζε θνηηεηώλ/ηξηώλ αθαδ. έηνπο 2019-2020

Γίλεηαη γλσζηό ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζηηίδνληαη δσξεάλ ην
αθαδεκατθό έηνο 2019-2020, όηη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ειεθηροληθά ηελ αίηεζε
θαη

ηα

δηθαηοιογεηηθά

ζηε

δηεύζσλζε

https://sitisi.upatras.gr,

δίλνληαο

username/password πνπ δηαζέηνπλ
από 03-09-2019 έως 25-10-2019.
Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά, ην θάζε
έλα μερσξηζηά, ςεθηνπνηεκέλα ζε κνξθή pdf (πρ. κε ζαξσηή (scanner), θιπ.),
θαηαρσξώληαο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο.
Οη θνηηεηέο ζα ιακβάλνπλ ζην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν ηελ ειεθηξνληθή θάξηα ζίηηζεο.
Με απηή ή κε ηελ Αθαδεκατθή Σαπηόηεηα ζα κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζην εζηηαηόξην.
Δπίζεο, κέζσ ηνπ ηδίνπ link ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ αίηεζε ηνπο.
Γηα ηελ

γρήγορε έθδοζε ηες εηδηθής ειεθηροληθής ηασηόηεηας δωρεάλ ζίηηζες

παραθαιούληαη οη θοηηεηές λα σποβάιιοσλ έγθσρα ηα δηθαηοιογεηηθά ηοσς.
Δελ απαηηείηαη λα προζθοκίζεηε ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηοιογεηηθά ζε έλησπε κορθή
ζηα Σκήκαηα ίηηζες θαη Παροτώλ, Σκήκα Φοηηεηηθής Μέρηκλας (Κοσθούιη), Σκήκα
Τπερεζηώλ Φοηηεηηθής Μέρηκλας (Μεζοιόγγη), παρά κόλο εάλ ζας δεηεζεί.
Επηζεκαίλεηαη όηη οη θοηηεηές ηωλ Σκεκάηωλ ηοσ πρώελ ΣΕΙ Δσηηθής Ειιάδας ποσ δελ
έτοσλ αθόκα ηασηοποηεζεί, ζα πρέπεη πρώηα λα επηζθεθζούλ (από 5/9/2019) ηο link
http://www.upnet.gr/upw-accounts,

προθεηκέλοσ,

αθού

πρώηα

ηασηοποηεζούλ,

λα

κποσλ ζηο https://sitisi.upatras.gr, προθεηκέλοσ λα σποβάιοσλ ειεθηροληθά ηελ
αίηεζή ηοσς.
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Πιεροθορίες:
- Οη θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ηεο Πάηρας ζηε Γηεύζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ (θηίξην Α’ ηζόγεην, ηει.2610969093)
- Οη θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Αγρηλίοσ ζην γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (Γ. εθέξε 2, Β’
θηίξην, θα Μαξία ηεξγίνπ, ηει. 2641074169)
- Οη θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ηνπ πρώελ ΣΕΙ Δσηηθής Ειιάδος ποσ εδρεύοσλ ζηελ πόιε ηωλ
Παηρώλ, ζην Σκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (Κνπθνύιη),(θα Αζελά Σάηζε,ηει.2610369-094).
- Οη θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ πνπ εδξεύνπλ ζηηο πόιεηο Μεζοιογγίοσ, Αηγίοσ, Ακαιηάδος θαη
Πύργοσ ζην Σκήκα Τπεξεζηώλ Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (θ. αιάπα Αιέμην, ηει. 2631058257).

Γηα

πεξηζζόηεξεο

πιεξνθνξίεο

γηα

ηα

απαηηνύκελα

δηθαηνινγεηηθά

ζην

www.upatras.gr/el/food

Από ηε Δηεύζσλζε Φοηηεηηθής Μέρηκλας
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