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                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                                Σας γνωρίζουμε ότι, από τη Δευτέρα 27/09/2010, αρχίζει η διάθεση καρτών δωρεάν 
σίτισης,  όλων των κατηγοριών φοιτητών του Ιδρύματός μας,  για το Πανεπιστημιακό Έτος 
2010-2011. 
            Οι  προπτυχιακοί  φοιτητές  των Τμημάτων ή Σχολών,  που έχουν ενταχθεί  στο  
ηλεκτρονικό σύστημα των Γραμματειών του Ιδρύματός μας, θα υποβάλουν  απλή αίτηση στο 
Τμήμα Σίτισης Φοιτητών, χωρίς θεώρηση από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής 
τους, μαζί με δυο φωτογραφίες και τη φοιτητική τους ταυτότητα.
             Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες φοιτητών, θα υποβάλουν στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών,  
αίτηση  θεωρημένη  από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος  ή  της  Σχολής  τους,  μαζί  με  δυο 
φωτογραφίες και τη φοιτητική τους ταυτότητα.
             Δωρεάν σίτιση δικαιούνται,  οι προπτυχιακοί  φοιτητές του Ιδρύματός μας, για  
διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης, που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των σπουδών του 
Τμήματος  ή  της  Σχολής  τους,  προσαυξημένα  κατά  2  έτη,  οι  Μεταπτυχιακοί  φοιτητές  –
υποψήφιοι Διδάκτορες, καθ’όλη τη διάρκεια του Προγράμματος σπουδών τους και μέχρι τη 
συμπλήρωση  του  προβλεπόμενου  μέγιστου  χρόνου  αυτού,  που  θα  αναγράφεται  στη 
θεωρημένη  από  τη  Γραμματεία  αίτηση,  ενώ  οι  υπόλοιπες  κατηγορίες  φοιτητών,  μέχρι  τη 
συμπλήρωση  του  προβλεπόμενου  χρόνου  διάρκειας  του  Προγράμματός  τους,  που  θα 
αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της Γραμματείας. 
            Οι κάρτες σίτισης που εκδόθηκαν για το Πανεπιστημιακό ΄Ετος 2009-2010, ισχύουν 
μέχρι  31/10/2010.
             Η  προθεσμία έκδοσης των καρτών σίτισης Πανεπιστημιακού Έτους 2010-2011, λήγει 
στις 20 Δεκεμβρίου 2010.
            Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης, μπορούν να  σιτίζονται στα φοιτητικά 
εστιατόρια, πληρώνοντας 4 ευρώ ημερησίως, για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).

Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών, λειτουργεί καθημερινά από τις 9.30πμ μέχρι τις 12.30μμ, 
στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, τηλ. 2103688228, 2103688230, 
2103688216.
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