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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

     

 Σύμφωνα με το άρθρο 7   της  ΚΥΑ Αρ.119847/ΓΔ6 (ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4406/24.09.2021), Λειτουργία 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή  διάδοσης του 
κορωνοϊου COVID-19 κατά το ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα Φοιτητικά Εστιατόρια των Α.Ε.Ι. 
λειτουργούν σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος και αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα , των 
οποίων η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε 
πιστοποιητικό εμβολιασμού , είτε πιστοποιητικό νόσησης.  

 Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτα (take away) προς κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό 
τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του Φοιτητικού 
Εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής 
μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. 

Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις των 
περιπτώσεων του άρθ.3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/18.09.2021 κοινής 
απόφασης Υπουργών και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’4337), όπως εκάστοτε 
ισχύει.  

Το Εστιατόριο λειτουργεί καθημερινά: Πρωί 07.00-09.00, Μεσημέρι: 12.00-16.00, 
Βράδυ: 19.00-21.00 

Παρακαλείστε να τηρείτε την μεταξύ σας απόσταση του 1.5 μέτρου σύμφωνα με τα 
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊου.  

Σας ενημερώνουμε ότι το προσωπικό του Εστιατορίου είναι πλήρως εμβολιασμένο 

 

 



Η  Είσοδος στο Εστιατόριο επιτρέπεται μόνο  από την πλευρά του κυλικείου και η  
Έξοδος είναι δυνατή  μόνο  από την μικρή πόρτα στο τέλος των τραπεζοκαθισμάτων 

του Εστιατορίου. 

  Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές/φοιτήτριες (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και Υποψήφιοι 
Διδάκτορες), στους οποίος είχε εγκριθεί η σίτιση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, συνεχίζουν να 
σιτίζονται κανονικά με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.   

  Οι νέοι Προπτυχιακοί  φοιτητές/τριες  που επιθυμούν να σιτιστούν  στο Εστιατόριο του Ιδρύματος, 
θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στην πλατφόρμα του e-student, ενώ οι 
νέοι Μεταπτυχιακοί  φοιτητές/φοιτήτριες και Υποψήφιοι Διδάκτορες, θα πρέπει να προσκομίσουν 
δια χειρός τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες τους. 
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