
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022  

ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ) 

Ηράκλειο, 30/10/2021 

Ενημερώνουμε τους  νεοεισερχόμενους φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχουν αιτηθεί για την παροχή δωρεάν σίτισης ή/και 

στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι οι αιτήσεις που αντιστοιχούν στους 

αριθμούς μητρώου/τμήμα και βρίσκονται στους παρακάτω πίνακες έχουν 

αξιολογηθεί και δεν έχουν εκκρεμότητες. 

Πίνακας αξιολογημένων αιτήσεων για στέγαση  

Οι φοιτητές που βρίσκονται στον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης για τη στέγαση, θα 

περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση του οριστικού 

πίνακα δικαιούχων, για την σειρά κατάταξης με βάση τα μόρια και το εισόδημά τους. 

Ωστόσο και μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων μπορούν να 

ζητήσουν προσωρινή φιλοξενία επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου: f.merimna-her@admin.uoc.gr 

αναγράφοντας στο θέμα «προσωρινή φιλοξενία». 

Πίνακας αξιολογημένων αιτήσεων για σίτιση 

Η παροχή δωρεάν σίτισης ξεκινάει την 1 Νοεμβρίου του 2021. 

Οι φοιτητές που βρίσκονται στον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης για σίτιση, 

μπορούν να σιτίζονται δωρεάν από την 1η Νοεμβρίου 2021 ακολουθώντας τη 

διαδικασία ενεργοποίησης του δικαιώματος της παροχής δωρεάν σίτισης, η οποία θα 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, λόγω των έκτακτων μέτρων για την 

πανδημία και έχει ως εξής : 

Α) Ο/Η δικαιούχος δωρεάν σίτισης που βρίσκεται στον παραπάνω πίνακα στέλνει 

ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από το ιδρυματικό του/της ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στο f.merimna-her@admin.uoc.gr , αναγράφοντας στο θέμα «νεοεισερχόμενος 

σίτιση», δηλώνοντας: 

1. τον αριθμό της ακαδημαϊκής του ταυτότητας (barcode/δωδεκαψήφιο νούμερο)  

2. την ημερομηνία άφιξης του/της στο Ηράκλειο,  

Β) Το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας στη συνέχεια θα του/της στείλει απάντηση 

στην ηλεκτρονική του/της διεύθυνση με ενημέρωση για την ημερομηνία 
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ενεργοποίησης της ακαδημαϊκής του/της ταυτότητας (πάσο) για την παροχή 

δωρεάν σίτισης. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και δεν βρίσκουν τον αριθμό 

μητρώου τους/τμήμα στους συνημμένους πίνακες, να ελέγξουν αρχικά το 

ακαδημαϊκό τους email για τυχόν παρατηρήσεις στον πίνακα μοριοδότησης που 

τους έχει σταλθεί ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών 

Ηρακλείου για διευκρινήσεις. 

Αιτήσεις θεραπείας - ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μοριοδότησης 

και αποστολή ελλιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τον εξατομικευμένο πίνακα 

αξιολόγησης που έχει λάβει κάθε αιτών φοιτητής, δύναται να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά στο e-mail της Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου: f.merimna-

her@admin.uoc.gr,  

σε αποκλειστική προθεσμία έως και τις 1 Νοεμβρίου 2021  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, κανένα ελλιπές 

δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό και καμία αίτηση δεν δύναται να αξιολογηθεί. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω πίνακες αξιολόγησης, δεν αποτελούν τα οριστικά 

αποτελέσματα των αιτήσεων, παρέχουν μόνο ενημέρωση σχετικά με τις πλήρεις 

δικαιολογητικών ή μη αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Οι οριστικοί πίνακες θα 

ανακοινωθούν μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων και την έγκρισή του από 

την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου 

 


