
Σελίδα 1 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

 

Οδηγίες Χρήσης 

 της Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Στέγασης στις  

Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

1. Σύνδεση Στο Λογαριασμό 

Για να συνδεθούμε στην εφαρμογή μεταβαίνουμε στον σύνδεσμο: http://merimna.uoi.gr και στο πεδίο 

"Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου" γράφουμε το email που είχαμε δώσει κατά την εγγραφή μας στην 

εφαρμογή και στο πεδίο "Κωδικός Πρόσβασης" γράφουμε τον κωδικό που είχαμε δώσει κατά την εγγραφή 

μας. 

 

Εικόνα 1 

Εφόσον συνδεθούμε επιτυχώς θα πρέπει να βρεθούμε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 1. 

 

2. Υποβολή αίτησης 

Μετά τη σύνδεσή μας στην εφαρμογή στο πράσινο πλαίσιο εμφανίζεται η περίοδος αιτήσεων στην οποία 

μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση. Με κλικ στο σύνδεσμο "Υποβάλετε αίτηση", που βρίσκεται δίπλα από 

την περίοδο αιτήσεων στο πράσινο πλαίσιο, εμφανίζεται κάτω από το πράσινο πλαίσιο το μήνυμα που 

φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

 

Εικόνα 2 



Σελίδα 2 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

 

Όπως μας ενημερώνει το μήνυμα πρέπει να μεταβούμε στο σύνδεσμο "Οικογενειακή Κατάσταση" για να 

εισάγουμε τα στοιχεία της οικογενειακής μας κατάστασης τα οποία είναι απαραίτητα για την αποστολή της 

ηλεκτρονικής αίτησης. Στην εικόνα 3 βλέπουμε τη σελίδα επεξεργασίας της οικογενειακής μας κατάστασης 

στην οποία πρέπει να συμπληρώσουμε όλα τα πεδία με προσοχή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των στοιχείων που δηλώνεται και των δικαιολογητικών που θα κληθείτε να 

προσκομίσετε ενδέχεται η αίτηση σας να θεωρηθεί άκυρη. 

 

 
 

Εικόνα 3 



Σελίδα 3 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

 

 Προστατευόμενα Μέλη λογίζονται τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που περιλαμβάνονται στη 

φορολογική δήλωση του γονέα, καθώς και παιδιά μέχρι 24 ετών εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι 

άνεργα, σπουδάζουν ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. 

 Ο Φοιτητής που υποβάλει την αίτηση ΔΕΝ χρειάζεται να συμπληρώσει τα στοιχεία του ως 

Προστατευόμενο Μέλος. 

 Τα ανήλικα τέκνα  έως 18 ετών συνήθως περιλαμβάνονται στην Φορολογική Δήλωση του 

γονέα. 

 Προϋποθέσεις για την επίδοσης στις σπουδές: Ο φοιτητής να περιλαμβάνεται στους 5 πρώτους 

εισακτέους του Τμήματός του, αν πρόκειται για νεοεισερχόμενο φοιτητή, ή να έχει περάσει επιτυχώς 

όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων, με μέσω όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5. 

 

Αφού συμπληρώσουμε σωστά όλα τα στοιχεία της οικογενειακής μας κατάστασης και επιλέγουμε 

"Αποθήκευση" θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβούμε στην κεντρική σελίδα κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 

"Αιτήσεις από το μενού Λειτουργίες" --> "Αιτήσεις" και επανερχόμαστε στο περιβάλλον που εμφανίζεται στην 

Εικόνα 1. 

Πλέον κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Υποβάλετε Αίτηση" εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας 4.  

 

 

Εικόνα 4 

 

Αφού πλέον έχουμε υποβάλει την οικογενειακή μας κατάσταση κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο του μηνύματος 

"Επεξεργασία της Αίτησης" σας και μεταβαίνουμε στη σελίδα συμπλήρωσης της αίτησης που φαίνεται στην 

Εικόνα 5. 

 Σε περίπτωση που διαμείνατε σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή 

σε κάποιο συνεργαζόμενο ξενοδοχείο κατά τα προηγούμενο έτος, θα πρέπει να επιλέξετε ΝΑΙ στο 

αντίστοιχο μενού και στη συνέχεια να αναφέρετε το κτίριο και τον αριθμό δωματίου των Φ.Κ.Π.Ι ή το 

ξενοδοχείο και τον αριθμό δωματίου οπου διαμείνατε. 

 



Σελίδα 4 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

 

Εικόνα 5 

 

 

 



Σελίδα 5 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

Αφού συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης, επιλέγουμε είτε το κουμπί "Προσωρινή 

Αποθήκευση" για να αποθηκεύσουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει ως εδώ, είτε το κουμπί Επόμενο Βήμα 

που πέραν της αποθήκευσης μας οδηγεί και στη σελίδα συμπλήρωσης των στοιχείων των φορολογικών 

δηλώσεων. Με κλικ στο Επόμενο Βήμα μεταβαίνουμε στη σελίδα που φαίνεται στις εικόνες 6 και 7. Τα πεδία 

με τους αριθμούς αναφέρονται στα αντίστοιχα πεδία των φορολογικών δηλώσεων – (των γονέων και 

του ιδίου φοιτητή εφόσον υποβάλλει) - που έχουν υποβληθεί για το οικονομικό έτος 2016 (εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και συμπληρώνουμε μόνο εκείνα τα οποία είναι 

συμπληρωμένα και στη φορολογική δήλωση, χρησιμοποιώντας την τελεία ως υποδιαστολή. Κάτω 

από τα πεδία υπάρχουν και οι πίνακες Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. και Σκάφη Αναψυχής I.X. στα οποία με το 

πράσινο κουμπί μπορούμε να προσθέτουμε εγγραφές και να συμπληρώνονται και αυτές με βάση τα στοιχεία 

των φορολογικών δηλώσεων. 

 



Σελίδα 6 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

 

Εικόνα 6 



Σελίδα 7 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

 

Εικόνα 7 

 

Αφού έχουμε εισάγει με προσοχή όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούμε με τις επιλογές στο τέλος της 

σελίδας, είτε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που έχουμε εισάγει ως τώρα, είτε να προχωρήσουμε σε 

οριστική αποστολή της αίτησης. Αν πατήσουμε το κουμπί "Οριστική Αποστολή" τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα 

της εικόνας 8 το οποίο μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή είναι οριστική και πως μετά την αποστολή η 

δήλωση δεν θα μπορεί να διορθωθεί.  

 

Εικόνα 8 

 



Σελίδα 8 από 8 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr  

Σε περίπτωση που επιβεβαιώσουμε την οριστική αποστολή, η αίτηση σας υποβάλετε στην εφαρμογή και 

μεταβαίνετε αυτόματα στη αρχική σελίδα όπως φαίνεται στην εικόνα 9, όπου υπάρχει ενημέρωση ότι η 

αίτηση σας εστάλη επιτυχώς. Παράλληλα στο πλαίσιο "Κατάσταση Υποβληθέντων Αιτήσεων" μπορούμε να 

ενημερωνόμαστε για την κατάσταση της αίτησης σας αλλά υπάρχει και ο σύνδεσμος προβολή μέσω του 

οποίου μπορούμε να βλέπουμε τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλαμε αλλά και ποια δικαιολογητικά 

έχουμε προσκομίσει ή όχι.  

 

 

Εικόνα 9 

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης η εφαρμογή αποστέλλει αυτόματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) μήνυμα που αναφέρεται ο κωδικός της αίτησης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

10. 

 

Εικόνα 10 

 


