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ΘΕΜΑ:

1. Όλες τις Γραμματείες των
Σχολών και Τμημάτων του
Ε.Κ.Π.Α.
2. Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Συγκροτήματος Ευρίπου ΕΚΠΑ
3. Όλους τους φοιτητές του
Ε.Κ.Π.Α.
4. Διευθ/νση Εκπαίδευσης και
Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.
5. «Αφοί Κομπατσιάρη», ανάδοχο
εκμετάλλευσης των φοιτητικών
εστιατορίων του Ε.Κ.Π.Α.
6. «Αμβροσία – Επισιτιστικές
Επιχειρήσεις Α.Ε.», ανάδοχο
εκμετάλλευσης των φοιτητικών
εστιατορίων
Συγκροτήματος
Ευρίπου

Αιτήσεις δωρεάν σίτισης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Υποψ. Διδακτόρων

Σε συνέχεια της από 9-10-2020 ανακοίνωσης με θέμα “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων
και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους
φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση”, ειδικότερα σε
ότι αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. Διδάκτορες που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις
για λήψη δωρεάν σίτισης, θα ισχύσουν τα εξής:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψ. Διδάκτορες του ΕΚΠΑ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση με υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας
https://eprotocol.uoa.gr.
Συνοπτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
α) Είσοδος στην ιστοσελίδα και επιλογή του συνδέσμου «Σύνδεση»
β) Επιλογή του συνδέσμου «Σύνδεση με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό». Εαν δεν έχουν
ακαδημαικό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ επιλέγουν τη σύνδεση με κωδικό Taxisnet
γ) Με την εμφάνιση του παραθύρου εισαγωγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι εισάγουν τους
κωδικούς πρόσβασης τους.
δ) Στο επόμενο βήμα, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» και ακολούθως από τη λίστα των αιτήσεων
που εμφανίζονται, επιλέγουν «Αίτηση Σίτισης Μεταπτυχιακών και Υπ. Διδακτόρων»
ε) Στη συνέχεια, επιλέγεται ο σύνδεσμος «Δημιουργία Αίτησης». Εμφανίζονται στη συνέχεια,
στη αριστερή πλευρά της οθόνης τα προς συμπλήρωση πεδία που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία
του φοιτητή, ενώ στην δεξιά πλευρά τα πεδία για την μεταφόρτωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών (σε μορφή εγγράφου pdf ή εικόνας jpg). Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των

στοιχείων και της μεταφόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι
ολοκληρώνουν και υποβάλλουν την αίτησή τους, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί-σύνδεσμο,
λαμβάνοντας παράλληλα και αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης στο δικό τους email. Επισημαίνεται εδώ
ότι για την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές – υπ. Διδάκτορες θα πρέπει ήδη
να διαθέτουν, έστω σε ψηφιακή μορφή, ενεργή ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία μετά την τελική
έγκριση του συνόλου των αιτήσεων από το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης, θα ενεργοποιηθεί ως
«κάρτα σίτισης» και θα λειτουργεί με τους ήδη εγκατεστημένους σαρωτές γραμμωτού κώδικα στα
φοιτητικά εστιατόρια του ΕΚΠΑ.

Ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος του Δ.Σ.
*
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Καραδήμας
*

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα

