
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε 
Φοιτητικές Εστίες 

 

Εγχειρίδιο Εφαρμογής 

 

 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε 
συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές Εστίες (Παράρτημα Α) των πρωτοετών 
φοιτητών που επέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2012, γίνεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής http://esties.ein.gr      

 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να καθοδηγήσει βήμα προς βήμα τους 
πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, 
προκειμένου αρχικά να εγγραφούν στη διαδικτυακή εφαρμογή και έπειτα να 
υποβάλλουν την αίτησή τους. 

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να καταθέσει 
Αίτηση Εισδοχής σε Εστία με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής, είναι τα εξής: 

1. Είσοδος στην εφαρμογή: 

Προϋποθέτει ότι έχει γίνει εγγραφή του φοιτητή στην εφαρμογή, με βάση τα 
προσωπικά στοιχεία που είχε δηλώσει στο μηχανογραφικό του για τις 
Πανελλήνιες εξετάσεις. 

2. Δημιουργία και επεξεργασία της Αίτησης Εισδοχής 

3. Οριστικοποίηση και υποβολή της Αίτησης Εισδοχής 

4. Εκτύπωση της Αίτησης Εισδοχής 

5. Κατάθεση της Αίτησης Εισδοχής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη 
Φοιτητική Εστία (ή το αντίστοιχο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) 

 

 

 

 

 

 

 

http://esties.ein.gr/
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Είσοδος στην Εφαρμογή και Δήλωση Στοιχείων 

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εισδοχής 
http://esties.ein.gr ο φοιτητής μπορεί: 

 Να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, εφόσον δεν διαθέτει. 

 Να συνδεθεί στην εφαρμογή, εφόσον έχει ήδη ενεργό λογαριασμό χρήστη. 

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη 

Για να ξεκινήσει ή διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, πρέπει να επιλεγεί το κουμπί 
«Φοιτητής» (βλ. Εικόνα 1). 

Εικόνα 1-Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη 

 

 
Ο φοιτητής καλείται να δηλώσει υπεύθυνα ότι ισχύουν τα παρακάτω, προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία (βλ. Εικόνα 2): 

 Δεν είμαι πτυχιούχος άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής 

 Η οικογένειά μου έχει μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν που 
βρίσκεται ο τόπος σπουδών μου και δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη 
που βρίσκεται η Εστία για την οποία υποβάλω Αίτηση Εισδοχής 

 Δεν έχω απομακρυνθεί από Φ.Ε.-Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. με προηγούμενη πειθαρχική 
απόφαση εφορείας ή Δ.Σ του Ε.Ι.Ν. 

http://esties.ein.gr/


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες 

 3 

Εικόνα 2-Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή 

 

Έπειτα, ο φοιτητής εισάγει τα στοιχεία : Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο 
(όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα), καθώς και τον Κωδικό 
Πανελληνίων και  πατάει το κουμπί «Υποβολή» (βλ. Εικόνα 3). 

Εικόνα 3-Εισαγωγή Στοιχείων Φοιτητή 
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Εφόσον τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι σωστά, το σύστημα εντοπίζει το 
τμήμα (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα) όπου έχει εισαχθεί ο φοιτητής. 

 Εφόσον το Ίδρυμα που έχει εισαχθεί ο φοιτητής εξυπηρετείται μόνο από Φ.Ε.-Σ.Ε. 
που δεν λειτουργούν με ευθύνη του Ε.Ι.Ν., ο φοιτητής ενημερώνεται ότι δεν μπορεί 
να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική υποβολή Αίτηση Εισδοχής στης Εστία. Θα πρέπει 
να επικοινωνήσει στα στοιχεία Επικοινωνίας που του υποδεικνύει η εφαρμογή, ώστε 
να υποβάλει Αίτηση με βάση τον κανονισμό της Εστίας (βλ. Εικόνα 3.1) 

Εικόνα 3.1 – Μήνυμα σε φοιτητή που δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης 
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 Εφόσον το Ίδρυμα που έχει εισαχθεί ο φοιτητής εξυπηρετείται από Φ.Ε.-Σ.Ε. που 
λειτουργεί με ευθύνη του Ε.Ι.Ν., συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφής, ως εξής: 

Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία: Όνομα Χρήστη, Κωδικός 
Πρόσβασης, e-mail και κινητό τηλέφωνο  και να πατήσει το κουμπί «Δημιουργία 
Λογαριασμού» (βλ. Εικόνα 4).  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν οι φοιτητές στο e-mail που δηλώνουν, διότι 
εάν δεν είναι το σωστό ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, δεν θα μπορούν να 
λαμβάνουν σημαντικές ειδοποιήσεις σχετικά με την Αίτησή τους. 

Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων, το σύμβολο  ενημερώνει, περνώντας το ποντίκι 
από πάνω του για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρωθεί το κάθε πεδίο, ενώ 

το σύμβολο  προειδοποιεί ή ενημερώνει για πιθανή εσφαλμένη καταχώρηση 
στοιχείων (πχ κινητό τηλέφωνο με αριθμό ψηφίων μικρότερο από δέκα). 

 Εικόνα 4-Εισαγωγή Στοιχείων Λογαριασμού Χρήστη 
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Στη συνέχεια εμφανίζεται στο φοιτητή η οθόνη που τον ενημερώνει ότι ο λογαριασμός 
του δημιουργήθηκε επιτυχώς και ότι εστάλησαν οδηγίες πιστοποίησης του e-mail που 
δήλωσε (βλ Εικόνα 5). Εάν ο φοιτητής δεν λάβει το e-mail πιστοποίησης μπορεί να 
ζητήσει επαναποστολή του ή να αλλάξει το e-mail που δήλωσε (οπότε το σύστημα θα 
αποστείλει νέο μήνυμα πιστοποίησης για το νέο e-mail). 

Εικόνα 5-Επιτυχής Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη 

 

 

Το μήνυμα που λαμβάνει ο φοιτητής (βλ. Εικόνα 6) περιέχει τον υπερ-σύνδεσμο στον 
οποίο θα πρέπει να πατήσει, ώστε να πιστοποιηθεί το e-mail του. 

Εικόνα 6- Οδηγίες πιστοποίησης του e-mail που δήλωσε ο Χρήστης 

 

Όσο ο φοιτητής δεν έχει πιστοποιήσει το e-mail του, του εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 
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Σύνδεση στην εφαρμογή (login) 

Ένας φοιτητής που έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, μπορεί να συνδεθεί στην 
εφαρμογή, εισάγοντας  το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που δήλωσε, και 
πατώντας το κουμπί «Σύνδεση» (βλ. Εικόνα 7). 

Εικόνα 7-Σύνδεση στο σύστημα 
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Επεξεργασία και οριστικοποίηση Αίτησης Εισδοχής σε Εστία 

Η διαδικασία οριστικοποίησης μίας Αίτησης Εισδοχής περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Βήμα 1: Στοιχεία Αιτούντος και στοιχεία Γονέων του αιτούντος 

Βήμα 2: Επιλογή Φοιτητικής Εστίας 

Βήμα 3: Δικαιολογητικά 

Βήμα 4: Προεπισκόπηση στοιχείων και οριστικοποίηση της Αίτησης 

Τα βήματα αυτά περιγράφονται ακολούθως: 
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Βήμα 1: Στοιχεία Αιτούντος και στοιχεία Γονέων του αιτούντος 

Συμπληρώνονται τα απαραίτητα για την Αίτηση Εισδοχής σε Εστία στοιχεία του φοιτητή 
και των γονέων του φοιτητή. 

Εικόνα 8 – Βήμα 1: Εισαγωγή στοιχείων Αιτούντος 
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Στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν θα γίνουν μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών. Για 
το λόγο αυτό, ο φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει διαφορετική Σχολή φοίτησης, από 
αυτή που ανακοινώθηκε στα αποτελέσματα των Πανελλήνιων εξετάσεων. 

Εφόσον ο φοιτητής είναι μεγαλύτερος από 25 ετών (με βάση την ημερομηνία γέννησης 
που δήλωσε), του υποδεικνύεται ότι: 

«Οι Αιτήσεις Εισδοχής αφορούν πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν 
συμπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους. Για εξαιρετικές περιπτώσεις 
αποφασίζει το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ν. ύστερα από Εισήγηση πρόταση της αρμόδιας 
Εφορείας. Μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της Αίτησης, αλλά 
στην ενότητα “Δικαιολογητικά” θα πρέπει να διευκρινίσετε τους 
εξαιρετικούς λόγους που σας αφορούν.» 

Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει εάν ήδη φοιτά σε άλλη Σχολή (και πότε εγγράφηκε σε 
αυτήν) και εάν διαμένει σε άλλη Εστία (με βάση τη Σχολή που ήδη φοιτά). Προφανώς, 
για να προχωρήσει η Αίτηση Εισδοχής του θα πρέπει να εγγραφεί στη Σχολή όπου 
πέτυχε με τις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις (2012), δηλαδή να διαγραφεί από την 
προηγούμενη Σχολή. 

Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει εάν έχει αδελφό/ή που διαμένει ήδη σε Φοιτητική 
Εστία και να την προσδιορίσει. 
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Βήμα 2: Επιλογή Φοιτητικής Εστίας 

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο από τις Εστίες που αντιστοιχούν στη Σχολή που 
φοιτά. Η αντιστοιχία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 

 
Εάν στη Σχολή που φοιτά ο φοιτητής, αντιστοιχεί μία μόνο Εστία, τότε αυτή είναι 
προεπιλεγμένη, οπότε ο αιτών απλά προχωρά στο επόμενο βήμα. 

Εικόνα 11 – Το Βήμα 2 με προεπιλεγμένη τη μοναδική Εστία 
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Βήμα 3: Δικαιολογητικά 

Εμφανίζει τα δικαιολογητικά τα οποία ο αιτών είναι υποχρεωμένος ή έχει τη 
δυνατότητα να καταθέσει μαζί με την Αίτηση Εισδοχής του. 

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση Εγγραφής στη Σχολή (μπορεί να την προσκομίσει και αργότερα)  

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης 
από Δήμο ή Κοινότητα.      

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική 
αρχή ( του τελευταίου εξαμήνου)      

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορείας των γονέων τρέχοντος 
Οικονομικού Έτους (επικυρωμένο). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της 
αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλετε υπεύθυνη 
δήλωση ότι το αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.      

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των 
γονέων.   

Προαιρετικά Δικαιολογητικά: 

Για να τεκμηριώσει επιπρόσθετες ιδιότητες που αφορούν την υποψηφιότητά του (λόγοι 
υγείας, αδέλφια που σπουδάζουν, διαζευγμένοι γονείς, κλπ), ο υποψήφιος πρέπει να 
δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα εξής προαιρετικά δικαιολογητικά: 

 Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας που αφορούν τους ίδιους, πρέπει 

να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί. 

 Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας που αφορούν μέλη της οικογένειάς 

τους (γονείς ή αδέλφια), πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν για κάθε ένα 

από αυτά, την αντίστοιχη βεβαίωση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής 

επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί . 

 Όσοι από τους υποψήφιους έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια φοιτητές, πρέπει 

να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν για κάθε ένα από αυτά, την αντίστοιχη 

βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί. 

 Όσοι από τους υποψήφιους έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν 

τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν για κάθε 

ένα από αυτά, την αντίστοιχη βεβαίωση ότι  υπηρετεί την στρατιωτική του 

θητεία. 

 Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. 
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 Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν 

βεβαίωση – πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής 

Πρόνοιας. 

 Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων, πρέπει να δηλώσουν ότι θα 
προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια. 

Επίσης, μπορεί να καταχωρήσει (σε ελεύθερο κείμενο) και οποιεσδήποτε επιπλέον 
πληροφορίες θα ήθελε να γνωστοποιήσει στην Εστία 

 

Εικόνα 12 - Βήμα 3: Δικαιολογητικά – πριν την επιλογή προαιρετικών δικαιολογητικών 
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Εικόνα 12.β - Βήμα 3: Δικαιολογητικά – μετά την επιλογή προαιρετικών δικαιολογητικών 
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Εικόνα 13 – Φόρμα επιλογής προαιρετικού δικαιολογητικού 
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Βήμα 4: Προεπισκόπηση στοιχείων και οριστικοποίηση της Αίτησης 

Πριν ο φοιτητής οριστικοποιήσει την Αίτησή του, βλέπει τα στοιχεία που έχει δηλώσει 
στα βήματα που έχουν προηγηθεί. Εάν διαπιστώσει λάθη, μπορεί να επιστρέψει σε 
οποιοδήποτε βήμα και να τα διορθώσει. 

Εάν συμφωνεί με όσα αναγράφονται στην Προεπισκόπηση της Αίτησης, επιλέγει 
οριστικοποίηση, προκειμένου να τυπώσει την Αίτηση και να την καταθέσει, μαζί με τα 
δικαιολογητικά που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά, στην Εστία (το πού ακριβώς πρέπει να 
κατατεθεί η Αίτηση αναφέρεται στην εκτύπωσή της)  
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Εικόνα 14-Προεπισκόπηση στοιχείων Αίτησης Εισδοχής 
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Εκτύπωση Αίτησης 

Εφόσον η Αίτηση του φοιτητή έχει οριστικοποιηθεί, στην καρτέλα «Αίτηση Εισδοχής σε 
Φοιτητική Εστία» εμφανίζονται: 

 Οδηγίες για το πού πρέπει να κατατεθεί η Αίτηση 

 Κουμπί και οδηγίες για την εκτύπωση της Αίτησης 

 Κουμπί και προειδοποιήσεις για την Ακύρωση της υποβολής 

 

Εικόνα 15 - Καρτέλα Αίτησης Εισδοχής όταν η Αίτηση είναι οριστικοποιημένη 
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Εικόνα 16- Η εκτύπωση μίας οριστικοποιημένης Αίτησης 
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Ακύρωση Αίτησης Εισδοχής και Υποβολή Νέας Αίτησης 

Ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της Αίτησης του, ο φοιτητής μπορεί να την 
ακυρώσει και να δημιουργήσει καινούρια αίτηση. Την καινούρια αυτή αίτηση θα πρέπει 
να την οριστικοποιήσει και να την υποβάλει μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. 

Η ακύρωση Οριστικοποιημένης Αίτησης γίνεται με την επιλογή «Ακύρωση Αίτησης για 
Φοιτητική Εστία» στην καρτέλα «Αίτηση Εισδοχής σε Φοιτητική Εστία». Με την επιλογή 
αυτή, εμφανίζεται μήνυμα που προειδοποιεί για τις συνέπειες της ακύρωσης της 
Αίτησης. 

Εάν ο φοιτητής εξακολουθεί να επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του θα πρέπει να 
πατήσει το κουμπί  «ΟΚ», διαφορετικά το «Cancel» 

Εικόνα 17-Ακύρωση Αίτησης Μετεγγραφής 

 

 
Αν ο φοιτητής, μετά την ακύρωση της αίτησής του, μεταβεί στην καρτέλα Κεντρική 
Σελίδα θα δει ότι δεν έχει οριστικοποιημένη αίτηση και ότι θα πρέπει να μεταβεί στην 
καρτέλα «Αίτηση Εισδοχής σε Φοιτητική Εστία» για να επαναλάβει τη διαδικασία 
επεξεργασίας και οριστικοποίησής της Αίτησης (βλ. Εικόνα 18). 

Εικόνα 18-Κεντρική Σελίδα μετά την Ακύρωση Αίτησης 
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Επιπλέον, το σύστημα στέλνει e-mail που ενημερώνει τον φοιτητή για την ακύρωση της 
Αίτησής του. 

Εικόνα 20 – Email ενημέρωσης για την ακύρωση Αίτησης 

 

 

Στην καρτέλα «Ιστορικό Υποβολών», ο υποψήφιος μπορεί να δει τις ακυρώσεις τις 
οποίες είχε κάνει στο παρελθόν, καθώς και την ισχύουσα Οριστικοποιημένη Αίτησή του 
(εφόσον έχει οριστικοποιήσει την τρέχουσα Αίτησή του). 

Εικόνα 20-Ιστορικό Υποβολών 
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Μετά την Οριστικοποίηση της Αίτησης 

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε πράξη του φοιτητή μέσα στο σύστημα επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης. Επιπλέον, με την είσοδό του στις υπηρεσίες της εφαρμογής 
δεσμεύεται να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους οποίους αποδέχτηκε. 

Μετά την οριστικοποίηση της Αίτησής του, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος εντός της 
προθεσμίας που έχει τεθεί από το Ε.Ι.Ν. να προσκομίσει στην Εστία που έχει επιλέξει, 
την εκτύπωση της Αίτησης (που παράγεται από την εφαρμογή) μαζί με όλα τα 
Δικαιολογητικά που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά. 

Η Εστία θα παραλάβει την Τυπωμένη Αίτηση και τα Δικαιολογητικά και θα προχωρήσει 
στην παραλαβή της Αίτησης και στον έλεγχο της πληρότητας και της εγκυρότητας των 
Δικαιολογητικών. 

Μετά την παραλαβή της Αίτησης, ο φοιτητής βλέπει τα στοιχεία παραλαβής στην σελίδα 
«Αίτηση Εισδοχής Σε Φοιτητική Εστία». 

Εικόνα 21-Ενημέρωση του φοιτητή για την παραλαβή της Αίτησής του 

 

 

Εφόσον, κατά την παραλαβή ή τον έλεγχο των Δικαιολογητικών διαπιστωθούν 
προβλήματα που απαιτούν την επικοινωνία του φοιτητή με την Εστία (π.χ. διότι ο 
φοιτητής είχε ξεχάσει να προσκομίσει ένα δικαιολογητικό ή γιατί κάποιο δικαιολογητικό 
δεν κρίθηκε έγκυρο και ο φοιτητής πρέπει να το προσκομίσει εκ νέου), ο φοιτητής 
ενημερώνεται από την περιοχή προβλημάτων (την κίτρινη περιοχή που φαίνεται σε όλες 
τις σελίδες του φοιτητή) 
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Εικόνα 22-Ενημέρωση του φοιτητή για προβλήματα στα Δικαιολογητικά του 

 

 

Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το λογαριασμό του στην εφαρμογή 
υποβολής, ώστε να γνωρίζει εάν η Αίτησή του μπορεί να προχωρήσει ή εάν χρειάζεται 
να προσκομίσει εκ νέου κάποια από τα Δικαιολογητικά του. 
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Επικοινωνία με το Τμήμα Διαμονής για απορίες του φοιτητή 

Για απορίες και διευκρινίσεις ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με την Διεύθυνση 
Εστιακών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων / Τμήμα Διαμονής του Εθνικού Ιδρύματος 
Νεότητας στα τηλέφωνα 210-6417-166, 210-6417-153, 210-6417-156, 210-6417-161. 

Επιπλέον, μπορεί να πατήσει στην καρτέλα Επικοινωνία με Τμήμα Διαμονής, οπότε θα 
του εμφανιστεί η οθόνη της Εικόνας 23. 

Εικόνα 23-Επικοινωνία με Τμήμα Διαμονής 

 

 
Πατώντας το κουμπί «Νέα Ερώτηση προς Γραφείο Αρωγής», θα εμφανιστεί η οθόνη της 
Εικόνας 24. Στο πεδίο Κείμενο ο φοιτητής μπορεί να πληκτρολογήσει την ερώτησή του 
και να την αποστείλει πατώντας το κουμπί «Αποστολή». Εάν τελικά επιλέξει να μην 
αποστείλει το ερώτημα μπορεί να επιστρέψει στην οθόνη της Εικόνας 23, πατώντας το 
κουμπί «Ακύρωση». 

Εικόνα 24-Ερώτηση προς το Τμήμα Διαμονής του Ε.Ι.Ν. 

 

 



Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες 

 25 

Παράρτημα Α: Φοιτητικές Εστίες και αντιστοιχία τους σε Σχολές 

ΠΟΛΗ ΕΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

ΑΘΗΝΑ 
 

ΦΕΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Πατησίων 279-281 
Τ.Κ. 111 44 

Τηλ. Κέντρο: 
2102021611-13,15 
Γραμματεία: 
2102021614 
2102010849 
Δ/ντης: 
2102014148 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 
 
 

ΑΘΗΝΑ ΦΕΠΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) 
Υμηττού 1-4 ΙΛΙΣΙΑ 
 

Δ/ντης: 
2107258722 
Γραμματεία: 
2107258723 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΑΘΗΝΑ Φ.Ε/Ε.Μ.Π(Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-ΦΕΖ ) 
ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
Κοκκινοπούλου 6Α 

 

ΦΕΖ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Πολυτεχνειούπολη-Ζωγράφου 
Τ.Κ. 157 72 
 

Δ/ντης: 
2104206487 
Γραμματεία: 
2104206197 
2104206893 
 
Γραμματεία: 
2107793919 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ ΑΣΠΑΙΤΕ 
( πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Μαρούσι ΤΚ 15122 
 

Δ/ντης: 
2102831300 
Γραμματεία: 
2102815084 
 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΦΕΘ 
Α΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Στ.  Κυριακίδη 17 
ΤΚ 54636 
 
 

Δ/ντης:  
2310205183 
Γραμματεία: 
2310210315 
2310208044 
2310214168 
2310536360 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΚΘ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Στ Λυκούδη 2-6 
ΤΚ 55132 

Γραμματεία: 
2310441292 
2310449447 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΕΙ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Λόφος Περιβλέπτου 
ΤΚ 45332 
 

Τηλ. Κέντρο: 
2651042051 
Δ/ντης:  
2651040220 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΠΑΤΡΑ ΦΕΠ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 
Πανεπιστημιούπολη Ρίου 
ΤΚ 26500 
 

Τηλ. Κέντρο: 
2610992360 
Δ/ντης:  
2610992362 
Γραμματεία: 
2610993552 
2610992363 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 
Κουκούλι Πατρών 
ΤΚ 26335 
 
 

2610335577 
2610369014 

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Φ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Θ.174 
ΤΚ 24100 
 

Σπουδαστική 
Λέσχη:  
2721045290 

Α. Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ηράκλειο (Εσταυρωμένος Τ.Κ. 
71000) 
 

2810250818 Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Κομοτηνή 
ΤΚ 69100 
 
 
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης -Πανεπιστημιούπολη- 
Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνη 
 

Γραφείο Φοιτητικής 
Μέριμνας 
Κομοτηνής 
2531039211 
 

ΔΗΜΟΚΡΗΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΞΑΝΘΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθη 
ΤΚ 67100 
 
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 
Βασιλίσσης Σοφίας 12 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης  Τ.Κ. 67 100 
 
 

Γραφείο Φοιτητικής 
Μέριμνας Ξάνθης 
2541079028 
 

ΔΗΜΟΚΡΗΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Ρέθυμνο 
Τ.Κ. 74100 

Γραφείο Φοιτητικής 
Μέριμνας 
Ρεθύμνου 
2831077947 
2831077978 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΒΟΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΛΟΥ 
2ας Νοεμβρίου & Βερναρδάκη 
ΤΚ 38333 
 
 

2421034170-1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Η υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής στην 
Εστία αυτή δε γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
την Εστία στα αναγραφόμενα 
στοιχεία επικοινωνίας 
 

 

 


