ΣΙΤΙΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

1. Γενικές ∆ιατάξεις
α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές
των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, παρέχεται
δωρεάν σίτιση στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που ορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου (βλ. συνηµµένη απόφαση
Συγκλήτου σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 6 Ν.2817/2000).
β. Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Φοιτητικής
Λέσχης και λειτουργεί σε χώρους 6000 περίπου M2 µε πλήρη εξοπλισµό του
Πανεπιστηµίου.
Η παροχή της σίτισης γίνεται µε το σύστηµα της πλήρους ανάθεσης του έργου,
µετά από διαγωνισµό, σε επαγγελµατία ιδιώτη (ανάδοχο), ο οποίος υπόκειται στην
άµεση εποπτεία και στον έλεγχο των αρµοδίων οργάνων του Πανεπιστηµίου.
Το ΦΕ λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από 1ης Σεπτεµβρίου κάθε
ηµερολογιακού έτους µέχρι 30 Ιουνίου του εποµένου και διακόπτεται µόνο κατά τις
ηµέρες διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του
διδακτικού έτους ή αν οι απαιτήσεις των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων
καθιστούν αναγκαία την παραµονή των φοιτητών και πέραν της 30ης Ιουνίου, η
λειτουργία του Φοιτητικού εστιατορίου παρατείνεται µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Φοιτητικής Λέσχης και απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή καθορίζεται και ο αριθµός των φοιτητών που θα σιτίζονται.
γ. Το συσσίτιο περιλαµβάνει πρωινό, γεύµα και δείπνο. Σε κάθε γεύµα και
δείπνο παρέχονται δύο είδη κυρίως πιάτου, µε δυνατότητα επιλογής του ενός και
συνοδευτικά, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζει στην αρχή κάθε µήνα η
Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Αν εξ αιτίας κάποιας έκτακτης αντικειµενικής
δυσκολίας καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του ηµερησίου προγράµµατος από
τον ανάδοχο, αυτή θα γίνεται µετά από έγκαιρη ενηµέρωση και µε τη σύµφωνη
γνώµη της ∆/νσης Φοιτητικής Μέριµνας.
δ. Τις ηµέρες που γίνεται αιµοδοσία στο χώρο του πανεπιστηµίου στους
φοιτητές-εθελοντές αιµοδότες, µπορεί, αντί του προβλεπόµενου από το πρόγραµµα
φαγητού, να παρέχεται ειδικό συσσίτιο. Επίσης µετά από καταγραφή αναγκών
ειδικής διατροφής (λόγοι υγείας κλπ) θα διατίθεται 3ο εναλλακτικό πιάτο για την
κάλυψη των αναγκών αυτών.
ε. Σε φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτισης και πραγµατοποιούν
εκπαιδευτική εκδροµή µακριά από την έδρα του Ιδρύµατος, είναι δυνατόν, εφόσον το
ζητήσουν, να παρέχεται φαγητό για µία ηµέρα, µετά από έγκαιρη συνεννόηση µε τον
ανάδοχο του Φ.Ε. Το είδος του φαγητού αυτού πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να
διασφαλίζεται η καταλληλότητά του µέχρι να καταναλωθεί.
2. Λειτουργία του Φοιτητικού Εστιατορίου
Το Φοιτητικό Εστιατόριο ως χώρος παρασκευής και διανοµής του συσσιτίου
λειτουργεί µε ευθύνη του αναδόχου στον οποίο κάθε φορά ανατίθεται το έργο της
σίτισης.
Η συντήρηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων καθώς και η
ανανέωση ή επέκταση του εξοπλισµού γίνεται από το Πανεπιστήµιο.

Ο εκάστοτε ανάδοχος µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και την
εγκατάστασή του υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση στο όνοµά του της
απαιτούµενης άδειας λειτουργίας του Εστιατορίου.
3. Εποπτεία
Την ευθύνη παρακολούθησης, διεκπεραίωσης και προώθησης όλων των
διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου έχει
το Τµήµα Σίτισης της ∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας.
Η άσκηση της αρµοδιότητας αυτής γίνεται σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου και τον ανάδοχο ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες
δυνατές συνθήκες διεξαγωγής της σίτισης.
Παράλληλα προς τις αρµοδιότητες της ∆/νσης Φοιτητικής Μέριµνας σε ότι
αφορά τη σίτιση των φοιτητών, µε απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται και
λειτουργεί Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου έργο της οποίας είναι η εποπτεία
λειτουργίας του Φ.Ε., η µέριµνα για συνεχή βελτίωση της παρεχόµενης σίτισης µε τη
διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων προς τα αρµόδια όργανα του
Πανεπιστηµίου, ο έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών και του τελικού
προϊόντος (φαγητών), ο έλεγχος τήρησης των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο
και η επιβολή των κυρώσεων, που προβλέπει η σχετική διακήρυξη, σε περίπτωση µη
τήρησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η Επιτροπή είναι 7µελής και
απαρτίζεται από 4 µέλη ∆ΕΠ (τα 2 εκ των οποίων προέρχονται από το Τµήµα
Χηµείας και την Ιατρική Σχολή), τον προϊστάµενο της ∆/νσης Φοιτ. Μέριµνας και 2
Συγκλητικούς φοιτητές.
4. Ελεγχοι καλής Λειτουργίας
Οι έλεγχοι καλής λειτουργίας του Φ.Ε. πραγµατοποιούνται τακτικά και έκτακτα
από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες ή από τα εντεταλµένα όργανα του
Πανεπιστηµίου, που είναι η ∆ιεύθυνση της Φοιτητικής Μέριµνας και η Επιτροπή
Φοιτητικού Εστιατορίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει
τα εντεταλµένα όργανα για τη διενέργειά τους.
α. Ελεγχοι Κρατικών Υπηρεσιών
Η ∆/νση Εµπορίου της Νοµαρχίας Ιωαννίνων, αυτοβούλως ή όποτε προσκληθεί
από τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου, ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών
που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών και την τήρηση από τον
ανάδοχο των αγορανοµικών διατάξεων.
Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νοµαρχίας Ιωαννίνων καθώς και το Κτηνιατρικό
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, επίσης αυτοβούλως ή κατόπιν προσκλήσεως, ελέγχει
την υγιεινή των τροφίµων ζωϊκής προέλευσης προβαίνοντας σε δειγµατοληπτικές
εξετάσεις των αντίστοιχων προϊόντων.
Η ∆/νση Υγιεινής της Νοµαρχίας Ιωαννίνων ελέγχει δια των εποπτών υγείας
την τήρηση των κανόνων υγιεινής των χώρων, του προσωπικού, της συντήρησης των
τροφίµων και της παρασκευής των φαγητών.
β. Ελεγχοι οργάνων του Πανεπιστηµίου
ι) Ελεγχοι ∆/νσης Φοιτητικής Μέριµνας

Οι έλεγχοι που γίνονται από τη ∆/νση της Φοιτητικής Μέριµνας αφορούν
γενικά τις συνθήκες παροχής της σίτισης, την ποιότητα και υγιεινή κατάσταση των
πρώτων υλών και τροφίµων, την ποιότητα και ποσότητα των µαγειρεµένων φαγητών

και γίνονται καθηµερινά από τον προϊστάµενο και τους υπαλλήλους του Τµήµατος
Σίτισης, στα πλαίσια εποπτείας της λειτουργίας του Φ.Ε.
Οι έκτακτοι έλεγχοι στους χώρους παρασκευής των φαγητών, στις αποθήκες
τροφίµων και τα ψυγεία, γίνονται παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου και αφορούν:
α) Την καθαριότητα των χώρων.
β) Τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών
(ποιότητα, καταλληλότητα, προέλευση).
γ) Την τήρηση του προγράµµατος σίτισης (µενού).
δ) Τη σωστή χρήση, αξιοποίηση και συντήρηση του εξοπλισµού.
Σηµαντικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις από την καθηµερινή εποπτεία
σηµειώνονται σε ηµερολόγιο που τηρείται στη Γραµµατεία τα δε αποτελέσµατα των
τακτικών ελέγχων καταγράφονται σε ειδικό έντυπο, καταχωρούνται στο αρχείο και
αξιολογούνται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Εαν από τον έλεγχο
προκύπτει ανάγκη λήψης κάποιων άµεσων µέτρων, γίνονται από τη ∆/νση Φοιτητικής
Μέριµνας οι απαραίτητες υποδείξεις προς τον ανάδοχο και ελέγχεται η εφαρµογή
τους.
ιι) Ελεγχοι Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου

Η Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου δια των µελών της, διενεργεί κατά την
κρίση της τους ελέγχους που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και ελέγχους που αφορούν
σε κάθε ζήτηµα που έχει σχέση µε τη λειτουργία του Φοιτητικού Εστιατορίου.
Το εντεταλµένο µέλος της Επιτροπής Φ.Ε., όταν πρόκειται να διενεργήσει
έλεγχο ενηµερώνει τον υπάλληλο που εποπτεύει τη σίτιση και προχωρεί στον έλεγχο
παρουσία του υπευθύνου βάρδιας του εστιατορίου. Στο τέλος συντάσσει έκθεση µε
τα αποτελέσµατα, την οποία παραδίδει στον υπάλληλο της ∆/νσης Φοιτ. Μέριµνας
που τον συνοδεύει. Με βάση τις διαπιστώσεις του ελέγχου, ο Προϊστάµενος της
∆/νσης, αν το κρίνει αναγκαίο, κάνει προς τον ανάδοχο τις απαραίτητες επισηµάνσεις
ώστε να λάβει άµεσα τα απαραίτητα µέτρα για επίλυση προβληµάτων που τυχόν
διαπιστώθηκαν και στην επόµενη συνεδρίαση ενηµερώνεται η Επιτροπή Φοιτητικής
Λέσχης.
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή µπορεί να ζητάει
και τη συνδροµή των κατάλληλων για κάθε περίπτωση Εργαστηρίων του
Πανεπιστηµίου.
ιιι) Ελέγχοι από τα Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια Υγιεινής και Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής και Χηµείας Τροφίµων του Τµήµατος Χηµείας.

α) Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής, προβαίνει τακτικά, κάθε 2 µήνες
ή και έκτακτα όποτε κληθεί, σε αναλύσεις δειγµάτων νερού του δικτύου της
πανεπιστηµιούπολης και ειδικότερα νερού από όλες της παροχές µέσα στο Φοιτητικό
Εστιατόριο.
β) Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, διενεργεί κάθε
δεκαπέντε ηµέρες ή και έκτακτα εφόσον κληθεί, µικροβιολογικούς ελέγχους
δειγµάτων τροφίµων, µαγειρεµένων φαγητών καθώς και επιφανειών που
χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία τους. Τα µέλη του Εργαστηρίου αυτού κάθε
φορά που µεταβαίνουν στους χώρους του Εστιατορίου για τη λήψη των δειγµάτων
δίνουν οδηγίες στους εργαζόµενους για τη λήψη προληπτικών µέτρων, καθώς και την
αποφυγή ενεργειών που µπορούν να επιβαρύνουν µικροβιολογικά τη διαδικασία
προετοιµασίας, παρασκευής και διανοµής των φαγητών.

γ) Το Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων του Τµήµατος Χηµείας πραγµατοποιεί
κάθε δεκαπέντε ηµέρες ή και έκτακτα εφόσον κληθεί, ανάλυση ικανού αριθµού
δειγµάτων βασικών τροφίµων, όπως είναι το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το γάλα, το
τυρί και το ψωµί. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στη διαπίστωση της ποιότητας των
τροφίµων καθώς και στο αν αυτά είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζει η
ελληνική και η διεθνής νοµοθεσία για τα τρόφιµα.
Η δαπάνη των παραπάνω ελέγχων καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Πανεπιστηµίου.
Για τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω ελέγχων ενηµερώνεται η Επιτροπή
Φοιτητικού Εστιατορίου και ο ανάδοχος ώστε να προβαίνει άµεσα σε ενέργειες που
ενδεχόµενα χρειάζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης.
γ. Ελεγχος από τους ίδιους τους σιτιζόµενους
Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε έµµεσο τρόπο, µέσω της διατύπωσης σε ειδικό
κουτί παρατηρήσεων και προτάσεων, τις οποίες η ∆ιεύθυνση της Λέσχης αξιολογεί
καθηµερινά και τις λαµβάνει υπόψη κατά την κατάρτιση του εβδοµαδιαίου
προγράµµατος, κάνει παρεµβάσεις προς τον ανάδοχο ή προβαίνει σε άλλες
ενδεδειγµένες ενέργειες µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών
διεξαγωγής της σίτισης.
5. Επιστασία Φοιτητικού Εστιατορίου
Από τη ∆/νση της Λέσχης καταρτίζεται κατάσταση υπηρεσίας των υπαλλήλων
που θα επιστατούν κάθε µέρα ή σε εβδοµαδιαία βάση στο Φοιτητικό Εστιατόριο. Ο
υπάλληλος που ορίζεται υπεύθυνος για την ηµερήσια επιστασία εποπτεύει καθ’ όλη
τη διάρκεια του ωραρίου του τη λειτουργία του Φ.Ε. και ειδικότερα την ώρα της
σίτισης παρευρίσκεται στην αίθουσα σίτισης, όπου σε συνεργασία µε το προσωπικό
του αναδόχου που έχει την ευθύνη, συµβάλλει στην οµαλή διεξαγωγή της.
Για τη διασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Εστιατορίου
και µετά το καθορισµένο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, δηλ. τα απογεύµατα, το
Σαββατο, την Κυριακή και τις άλλες αργίες, καταρτίζεται από τη ∆/νση Φοιτ.
Μέριµνας ειδική µηνιαία κατάσταση υπηρεσίας των υπαλλήλων της που θα έχουν την
ευθύνη εποπτείας των εγκαταστάσεων.
Την όλη εποπτεία και τους ελέγχους καλής λειτουργίας του Φ.Ε. θα διέπουν η
καλή πίστη και η συνεργασία µε τον ανάδοχο και τους εργαζόµενους µε στόχο την
υψηλή ποιότητα της παρεχόµενης σίτισης.
Ο παρών Κανονισµός καταρτίστηκε από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου
και επικυρώθηκε από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Απόφαση Συγκλήτου 907/13-7-2006, σύµφωνα µε το άρθρο 14,παρ. 6 Ν.2817/2000)
1. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε
σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης εφόσον:
α. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ για
οικογένειες µε 1 παιδί. Για οικογένειες µε περισσότερα παιδιά, το όριο αυτό
αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του 1ου.

Για κάθε αδελφό σπουδαστή – φοιτητή, τα ανωτέρω διαµορφούµενα ποσά
αυξάνονται κατά 4.000 ευρώ.
Για φοιτητές που οι γονείς τους κατοικούν µόνιµα στην πόλη που έχει έδρα
το Τµήµα στο οποίο φοιτούν, τα κατά περίπτωση όρια εισοδήµατος µειώνονται
κατά 4.000 ευρώ.
β. Προκειµένου για φοιτητές που υπάγονται σε µια από τις παρακάτω
περιπτώσεις, τα όρια εισοδήµατος του προηγουµένου εδαφίου αυξάνονται κατά
3.000 ευρώ:
- έχουν αδελφό που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν µισθοδοτείται,
- η κύρια κατοικία τους έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από σεισµό ή άλλη
θεοµηνία κατά την τελευταία διετία,
- ζουν µε τον ένα γονέα,
- η οικογένειά τους δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία ή έχει πάρει
στεγαστικό δάνειο του οποίου η αποπληρωµή υπερβαίνει τα 250 ευρώ
µηνιαίως,
- οι γονείς διαµένουν σε παραµεθώρια περιοχή
- έχουν στην οικογένεια κάποιο άτοµο µε ειδικές ανάγκες ή µε ανίατη
ασθένεια,
- Είναι τέκνα µισθωτών .
Σε περίπτωση συνδροµής περισσοτέρων της µιας από τις περιπτώσεις
αυτές η αύξηση του ορίου υπολογίζεται αθροιστικά.
δ. Προκειµένου για άγαµους ή ορφανούς φοιτητές, που έχουν ατοµικό
εισόδηµα, αυτό να µην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
ε. Προκειµένου για έγγαµους φοιτητές το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να
µην υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
2. ∆ωρεάν σίτισης επίσης δικαιούνται οι φοιτητές τέκνα οµογενών, που οι
γονείς τους είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό, καθώς και αλλοδαποί
φοιτητές ΑΕΙ χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων χωρών εφόσον
τους χορηγείται υποτροφία στα πλαίσια διακρατικών συµφωνιών.
3. Οι ενδιαφερόµενοι για δωρεάν σίτιση, µε την εγγραφή τους,
υποβάλλουν τα στοιχεία που ζητά κάθε φορά η αρµόδια υπηρεσία και εφόσον
έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις µπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο
Φοιτητικό Εστιατόριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τα προβλεπόµενα έτη
κανονικής φοίτησης συν 2 ακόµη έτη.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση ισχύουν για το
ακαδηµαϊκό έτος 2006-07. Από 1-9-2007 και για κάθε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος
τα κατά περίπτωση αναφερόµενα ποσά θα αυξάνονται κατά 5%.

Υπό µορφή πίνακα τα ανωτέρω τα όρια εισοδήµατος κατά περίπτωση,
διαµορφώνονται ως ακολούθως :
2 αδέλφια φοιτητές
- Οικογένεια : Με 1 παιδί
Με 2 παιδιά
Με 3 παιδιά
Με 4 παιδιά

21.000 E
24.000
27.000
30.000

28.000 E
31.000
34.000

- Οικογένειες µισθωτών και λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1β:
Με 1 παιδί
24.000 E
Με 2 παιδιά
27.000
31.000 E
Με 3 παιδιά
30.000
34.000
Με 4 παιδιά
33.000
37.000
-Αν οι γονείς µένουν στην έδρα της Σχολής: µείωση των παραπάνω ορίων κατά
3.000 E
-Φοιτητές µε δικά τους εισοδήµατα και ορφανοί :

10.000 E

-Εγγαµοι φοιτητές :

15.000 Ε

