
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ –ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες ότι θα ανοίξει η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα(https://merimna.uth.gr) μετά τις 15 Ιουνίου για 
υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (εισοδήματα έτους 2019) και να 
έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου. 
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που χρειάζονται, σε μορφή pdf ώστε να υποβάλουν άμεσα 
αίτηση με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 
Επισημαίνουμε ότι για  πρώτη φορά φέτος θα υποβάλουν  ηλεκτρονικά αίτηση 
για στέγαση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι φοιτητές Λάρισας και 
Καρδίτσας ταυτόχρονα με την αίτηση σίτισης. 
 
Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν (σκαναριστούν) σε 
αρχεία μορφής pdf και να επισυναφθούν  στην ηλεκτρονική αίτηση η οποία 
υποβάλλεται  στη διεύθυνση: https://merimna.uth.gr 
 
                               ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 
 

 Βεβαίωση Σχολής, από την Γραμματεία του Τμήματος. 

 Πιστοποιητικό Βαθμολογίας, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν 
συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) διδακτικές 
μονάδες για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησής τους. (Στο 
αίτημά σας για την έκδοση Βεβαίωσης και Πιστοποιητικού από τη 
γραμματεία του Τμήματός σας, καταχωρίστε το ενεργό e-mail σας που 
θέλετε να σας αποσταλούν) 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Η 
έκδοση γίνεται και ηλεκτρονικά με σύνδεση στην πύλη ΕΡΜΗΣ 
http://www.ermis.gov.gr/ 

 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα)  φορολογικού έτους 2019, (εισοδήματα έτους 2019). 
Επισυνάπτεται και ατομικό εκκαθαριστικό σε περίπτωση που 
υποβάλλουν και οι ίδιοι/ες φορολογική δήλωση. 

 Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα πρέπει να επισυνάψουν στο αντίστοιχο 
πεδίο της φόρμας την "Προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας" την 
οποία θα βρουν στη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr  

 Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας θα 
προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.  

 Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν θα προσκομίζεται αντίστοιχη 
βεβαίωση. 

Ειδικότερα οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν 
α) Διαβατήριο και άδεια παραμονής 

https://merimna.uth.gr/
https://merimna.uth.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
http://academicid.minedu.gov.gr/


β) Βεβαίωση οικονομικής Εφορείας από τον τόπο καταγωγής για εισοδήματα 
2019 ή Βεβαίωση Πρεσβείας ή του Προξένου. 
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, μεταφρασμένα και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 
 

 Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, ή την 
"Προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας" την οποία θα βρουν στη 
σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr  

 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα)  φορολογικού έτους 2019, (εισοδήματα έτους 2019). 

o Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:  
 το οικογενειακό εκκαθαριστικό και 
 το ατομικό εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που 

υποβάλλουν και οι ίδιοι/ες φορολογική δήλωση. 
 το εκκαθαριστικό των λοιπών ανήλικων τέκνων της 

οικογένειας εάν υποβάλουν φορολογική δήλωση. 
o Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν 

μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό τους. 
o Οι Κύπριοι καταθέτουν τις αντίστοιχες  βεβαιώσεις του 

Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του έτους 2019, (για 
τους δύο γονείς, για τους ιδίους και τα ανήλικα αδέλφια 
τους). 

Ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση) 

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις: 

 Βεβαίωση σπουδών αδελφού/ής (ενεργού/ής φοιτητή/τριας του 
πρώτου κύκλου σπουδών, (ν+2) εφόσον ο/η αδελφός/ή δεν είναι ήδη 
κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου) και φοιτά σε 
διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων του. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) 
(Κύπριοι, αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ελλήνων εξωτερικού, τέκνα άγαμης 
μητέρας, ορφανοί). 

 Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ. 
 Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 

Ελλάδας που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της 
φοιτητή/τριας. 

 Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι σε ισχύ κατά 
το έτος υποβολής της αίτησης, σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών 
πασχόντων/ουσών από σοβαρές ασθένειες (άρθρο 35 του Ν. 
3794/2009, Α’ 156) ή σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών με 
γονείς/τέκνα/αδέλφια/συζύγους που είναι τυφλοί/ές ή κωφάλαλοι/ες ή 
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή 

http://academicid.minedu.gov.gr/


δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών 
αναγκών με αναπηρία άνω του 67%. 

 Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας) 

 
 


