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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ  

ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

  

Ταχ. Δ/νση     : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τ.Κ.            : 41110 Λάρισα 
Πληροφορίες  : Θ. Μακρή 
Τηλέφωνο      : 2410 684 489 
Fax            : 2410 610 803 
Εmail           : gram_symb@teilar.gr 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: «Υπόδειξη εκπροσώπων φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού 

Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2018-2019» 
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄αρ. Φ.5/65835/Β3/18-6-2012 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης 

στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.» (ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-Ν1Γ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1965Β΄/18-6-2012, 

προβλέπεται η συμμετοχή δύο εκπρόσωπων των φοιτητών στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου 

του Ιδρύματος, οι οποίοι κάθε ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, εκ 

περιτροπής από τον φοιτητικό σύλλογο έκαστης σχολής του ιδρύματος.  

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. 4770/26-08-2015 έγγραφο του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με το 

οποίο έχει οριστεί η σειρά εκπροσώπησης των φοιτητικών συλλόγων με εναλλαγή των τεσσάρων 

Σχολών του Ιδρύματος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, οι εκπρόσωποι των φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-2019 πρέπει να υποδειχθούν από 

τον σύλλογο των φοιτητών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). 

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος σίτισης που 

παρέχεται στα εστιατόρια του Ιδρύματος και η ανακοίνωσή του στους φοιτητές.  

Παρακαλούμε με την γνωστοποίηση των ονομάτων των εκπροσώπων της Σ.Ε.Υ.Π., να κατατεθεί 

και αντίγραφο του καταστατικού του οικείου φοιτητικού συλλόγου, προσαρμοσμένο στη δομή του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση 

Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄/3-6-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Επισημαίνεται ότι δεν παρακωλύεται το έργο της επιτροπής όταν δεν υποδεικνύονται οι 

εκπρόσωποι των φοιτητών. 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Ηλεκτρονική αποστολή) 

- Φοιτητές ΤΕΙ Θεσσαλίας  
- Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών  



   (Για ανάρτηση στον ιστότοπο & ηλεκτρονική αποστολή στους φοιτητές) 
- Δ/νσεις Σχολών (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Σχολών) 


