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ΜΔΓΑΡΟ ΑΝΣΧΝΙΟΤ Φ. ΠΑΠΑΓΑΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΙΣΙΗ 
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Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 3688216 θαη 210 3688214 
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  Αζήλα, 09/10/2020 
Αξ. Πξση.:  

 ΠΡΟ: 1. Όιεο ηηο Γξακκαηείεο ησλ 

Σρνιψλ θαη Τκεκάησλ ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. 
2. Τκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

Σπγθξνηήκαηνο Δπξίπνπ 

ΔΚΠΑ 
3. Όινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. 
4. Γηεπζ/λζε Δθπαίδεπζεο θαη 

Έξεπλαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. 
5. «Αθνί Κνκπαηζηάξε», 

αλάδνρν εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θνηηεηηθψλ εζηηαηνξίσλ ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. 
6. «Ακβξνζία – Δπηζηηηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο»,αλάδνρν εθκε-

ηάιιεπζεο ησλ θνηηεηηθψλ 

εζηηαηνξίσλ Σπγθξνηήκαηνο 

Δπξίπνπ 
   

 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο 

ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη ζηνπο θνηηεηέο πγθξνηήκαηνο Δπξίπνπ θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, ζχκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζ.Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 

(ΦΔΚ Β΄ 1965/2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 
 

Σχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε θαηάην αθαδεκατθφ έηνο 2020-21 νη 

θνηηεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζηηίδνληαη δσξεάλ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη λα  

ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα 

sitisi.uoa.gr,  απφηελ Παξαζθεπή 09-10-2020 έσο Παξαζθεπή 29-10-2020. 
 

1. Γηθαηνχρνη δσξεάλ ζίηηζεο  

 

Γσξεάλ ζίηηζε δηθαηνχληαη:  

α) Όινη νη ελεξγνί
1
 θνηηεηέο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαζψο θαη εθείλνη πνπ θνηηνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο Δπξίπνπ (Φαρλά Δπβνίαο), πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 

εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ αληίζηνηρα.  

                                                 
1Δλεξγνί θνηηεηέο 

 Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα θνίηεζεο δελ έρεη ππεξβεί ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηέζζεξα εμάκελα. Γηα ηνπο 

θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο ν ρξφλνο απηφο είλαη δηπιάζηνο ηνπ ελδεηθηηθνχ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχλ. 

 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα θνίηεζεο δελ έρεη ππεξβεί ηε δηάξθεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

 Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο νη νπνίνη δηαλχνπλ ηα ηέζζεξα πξψηα έηε ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα. 



β)  i.Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζην Δ.Κ.Π.Α., νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ άιια 

Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36, παξ. 2 α θαη β ηνπ Ν.4009/2011 (Α 195). 

ii.Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζην Δ.Κ.Π.Α., νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 

νκνηαγή Ιδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36, παξ. 2 α θαη β ηνπ Ν.4009/2011 (Α 195). 
γ)Οη θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνζσξηλά απφ έλα Α.Δ.Ι. ζε άιιν ηεο εκεδαπήο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο πξνέιεπζεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36, παξ. 2 ε ηνπ Ν.4009/2011 (Α 

195). 

δ)Οη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δ.Κ.Π.Α.  

 

 

 

2. Πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδφκελσλ 
 

 

 

α) Άγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) ηνπ 

ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα 

νηθνγέλεηα κε έλα κφλν ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δπν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 

πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πξψηνπ.  

Τν αλσηέξσ δηακνξθνχκελν πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ εθφζνλ ν/ε 

αδειθφο/ή ηνπ δηθαηνχρνπ θνηηεηή είλαη ελεξγφο/ή θνηηεηήο/ηξηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Δάλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αδέιθηα ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξείο 

ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θαζέλαλ απφ απηνχο. 

β) Έγγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) ηνπ 

ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ. Πξνθεηκέλνπ γηα 

έληεθλε νηθνγέλεηα ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν.  

γ) Άγακνη θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) ηνπ 

ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ. 

 Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, 

θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ γνλέσλ 

ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπ απφ θάζε πεγή. Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ησλ ηδίσλ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ 

απφ θάζε πεγή. 

 Τα θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελα πνζά κεηψλνληαη θαηά 10%, φηαλ νη δηθαηνχρνη είλαη θνηηεηέο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ΔΚΠΑ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο επίζεο είλαη 

θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ  ΔΚΠΑ θαη ηνπ πξψελ ΤΔΙ Ση. Διιάδνο κε έδξα ζηα Ψαρλά θαη είλαη κφληκνη 

θάηνηθνη  Ψαρλψλ  Δπβνίαο. 
 Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειείθξηηήξην παξνρήο δσξεάλ 

ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ ησλ 

25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο. 

 Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο ή/θαη νη γνλείο ηνπ/ηεο, ή ν/ε ζχδπγφο ηνπ/ηεο, εθφζνλ 

απηφο είλαη έγγακνο, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λ.1599/1986 πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο. 

 Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο (φξην εηζνδήκαηνο), ηφηε ην Γ.Σ. ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο ρνξεγεί ην δηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο ζηνπο έρνληεο ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά 

θξηηήξηα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο είλαη: πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, θνηηεηέο κε αδεξθφ/ή ζηνλ Α΄ 

θχθιν ζπνπδψλ, νξθαλνί, θνηηεηέο ηέθλα άγακεο κεηέξαο, θνηηεηέο πνπ δηαζέηνπλ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα 

κε ζνβαξή πάζεζε, Α.Μ.Δ.Α., θνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηέθλνπ ζχκαηνο ηξνκνθξαηίαο. 
 

 

                                                                                                                                                         
 



3. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιήςε θαη αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο δσξεάλ ζίηηζεο 
 

α) Αίηεζε 

 Πξνπηπρηαθνί θαη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/Τπ. Γηδάθηνξεο: Η αίηεζε γηα ηoδηθαίσκα δσξεάλ 

ζίηηζεο ζπκπιεξψλεηαη ειεθηξνληθά ζηε ηζηνζειίδα sitisi.uoa.gr.Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο φισλ 

ησλ θχθισλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη πξψηα λα εγγξαθνχλ ζην ηκήκα ηνπο θαη κεηά λα απνθηήζνπλ 

θσδηθνχο πξφζβαζεο κέζσ αίηεζεο ζηε ζειίδα webadm.uoa.gr.  Δπίζεο, ππνρξεσηηθά νη θνηηεηέο 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελεξγή Αθαδεκατθή Σαπηφηεηα, ε νπνία ζα 

επηδεηθλχεηαη θαηά ηελ ιήςε ησλ γεπκάησλ θαη ζα ζαξψλεηαη απφ αλαγλψζηε γξακκσηνχ 

θψδηθα , ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηα θνηηεηηθά εζηηαηφξηα ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ θαη 

ζηα Φαρλά Δπβνίαο.  Σεκεηψλεηαη εδψ φηη ζηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ δσξεάλ 

ζίηηζεο ζπκκεηέρνπλ θαη νη θνηηεηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Σκήκαηα ηνπ πξψελ ΣΔΙ 

η. Διιάδνο, θαη νη νπνίνη πεξαηψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Σπγθξφηεκα Δπξίπνπ. Οη θνηηεηέο, κεηά 

ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ ζην πεδίν “Αηηήζεηο” ηνλ ηχπν αίηεζεο 

ζίηηζεο πνπ ηνπο αθνξά θαηά πεξίπησζε. Δληφο ηεο ηζηνζειίδαο sitisi.uoa.grππάξρεη επηινγή πνπ 

θαηεζχλεη ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, νη 

θνηηεηέο ππνβάιινπλ ζε ςεθηαθή κνξθή (εηθφλεο ζε κνξθή .jpgή ειεθηξνληθά έγγξαθα ζε κνξθή 

.pdf) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 
 

α) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
β) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ θνηηεηή. 
γ) Έγγξαθν Γεκφζηαο Αξρήο ή ππεξεζηψλ ή ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.  
δ) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηφο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ/ηεο αδεξθνχ/ήο 
ε) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. Φνξνινγηθνχ Έηνπο 2019. 
ζη) Βεβαίσζε επηδφηεζεο αλεξγίαο (φπνπ απαηηείηαη). 
δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (φπνπ απαηηείηαη).  
ε) Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο (φπνπ απαηηείηαη).  
ζ) Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (φπνπ απαηηείηαη). 
η) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή (φπνπ απαηηείηαη). 
ηα) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα (φπνπ απαηηείηαη). 
 

 Δηδηθά γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη Τπ. Γηδάθηνξεο, απαηηείηαη ε ππνβνιή, ζε ςεθηαθή 

κνξθή, πέξαλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη βεβαίσζεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο. 
  

 Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζην Δ.Κ.Π.Α. (πξνγξάκκαηνο 

ERASMUS/ERASMUS+ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ), νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο  θαζψο θαη νη θνηηεηέο αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία 

ζα ππάξρεη εηδηθή ππνελφηεηα κε ππεξζπλδέζκνπο πνπ ζα αθνξνχλ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ. Οη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ERASMUS+ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ην έγγξαθν 

απνδνρήο (AcceptanceDocument) ή ην πηζηνπνηεηηθφ θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο, ελψ νη ππφηξνθνη ΥΠΔΠΘ 

ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάιινπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΠΘ, κε ην 

νπνίν βεβαηψλεηαη φηη είλαη ππφηξνθνη γηα ην ηξέρνλ Αθαδεκατθφ Έηνο. 
 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ζα ππνβάιινπλ, πάληα ζε ςεθηαθή κνξθή, 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο: 
α) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γ.Ο.Υ. κε ην εηζφδεκα ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ θνηηεηή, 
β) Γηαδεπθηήξην θαη απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα θαζψο θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, εάλ 

ππάξρεη, θαη αλαθέξεη ηελ επηκέιεηα θαη ηα έμνδα ηνπ θνηηεηή, 

γ) Πξφζθαηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα φηη, «παξακέλεη άγακνο θαη έρεη ηα απνθιεηζηηθά έμνδα ηνπ 

θνηηεηή»,  ζεσξεκέλε απφ Κ.Δ.Π. ή άιιε Γεκφζηα Αξρή  γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε 

έθδνζε ηεο Υπεχζπλεο Γήισζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα www.gov.gr 

δ) Δάλ ππάξρεη δεχηεξνο γάκνο ηα ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ ηελ θνηλή θνξνινγηθή δήισζε ή εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα ηεο εθνξίαο φπσο ππνβιήζεθε απφ ηνπο λπλ ζπδχγνπο, πξνζηαηεπφκελν κέινο ελφο ησλ νπνίσλ είλαη 

ν θνηηεηήο. 

 

Οη εηδηθέο ηαπηφηεηεο δσξεάλ ζίηηζεο (θάξηεο ζίηηζεο) πνπ εθδφζεθαλ γηα ην Παλεπηζηεκηαθφ έηνο 

2019-2020 ηζρχνπλ κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ αηηήζεσλ θαη φρη πέξαλ ηεο 31-10-2020. 

 



Όζνη θνηηεηέο δελ έρνπλ θάξηα ζίηηζεο, κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη ζηα θνηηεηηθά εζηηαηφξηα πιεξψλνληαο 

3,00 επξψ εκεξεζίσο γηα 2 γεχκαηα (κεζεκέξη-βξάδπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιφγσ ησλ εθηάθησλ κέηξσλ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ πξφιεςε δηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19, ε παξνρή ζίηηζεο ζηα θνηηεηηθά εζηηαηφξηα 

ζα γίλεηαη κφλν ζε αινπκηλνδνρεία κίαο ρξήζεσο θαη δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ θνηηεηψλ εληφο ηεο 

αίζνπζαο ησλ εζηηαηνξίσλ. 

Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Τκήκα Σίηηζεο Φνηηεηψλ, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ 09:00 κέρξη 14:00, ζηνλ 4ν φξνθν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ιππνθξάηνπο 

15, ηει. 2103688253, 2103688216 θαη 2103688214, email: evarlam@uoa.gr. Οη θνηηεηέο Σπγθξνηήκαηνο 

Δπξίπνπ (Τκεκάησλ ΔΚΠΑ θαη πξψελ ΤΔΙ Ση. Διιάδαο), κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηει. 2228099533, 

email: ptokpa@uoa.gr Η πξνζέιεπζε θνηηεηψλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα γξαθεία ηεο Υπεξεζίαο ζα 

γίλεηαη κφλν θαηφπηλ ξαληεβνχ. 

 

  

Ο Αληηπξχηαλεο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. 

  

                                  *                         

 Καζεγεηήο Γεκήηξηνο Καξαδήκαο 

  

 

 

*     Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί  ζην πξσηφηππν θαη παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα 

 
1. Πίλαθαο νξίσλ εηζνδήκαηνο 

2.      Υπφδεηγκα εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θνξ. Έηνπο 2019 
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