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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ:  «Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ακαδ. έτους 2018-

2019» 
 

O Πρύτανης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των 

Α.Ε.Ι.» του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ Α’38). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του Ν. 

4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’142), με την οποία ορίζεται ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης  των Α.Ε.Ι. 

υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. 

3. 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 Α’123), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α’190), καθώς και τις παρ. 4 & 9 του άρθρου 13 

του Κεφ. Γ΄ του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’38). 

4. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 53 «Φοιτητική Μέριμνα – Υγειονομική 

περίθαλψη» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’254) «Ρυθμίσεις 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις». 

ΑΔΑ: 6ΩΚΜ46914Κ-ΕΔ6



6. Την υπ΄ αριθ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-Ν1Γ) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης στους φοιτητές 

των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Β΄1965) και ειδικότερα το άρθρο 2 «Δωρεάν σίτιση φοιτητών». 

7. Την υπ’ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3255), με θέμα: «Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των 

Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.ΤΕ.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. 

κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 

της με την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969) Υπουργική Απόφαση. 

8. 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 Τ.Ε.Ι 

Θεσσαλίας. 

9. Το υπ΄αρ. 4943/10-9-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προς τους φοιτητές  

σχετικά με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής 

Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

10. Την αρ. 201651/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετ. με την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θητεία από 01-12-2017 έως 30-11-2021 (ΦΕΚ 627/Υ.Ο.Δ.Δ./28-11-2017). 

11. Την υπ΄ αρ. 7582/29-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΕ546914Κ-ΓΒΥ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας, με θέμα «Τομέας ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

4867Β΄/29-12-2017. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ ε  

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με αρμοδιότητα την 

κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος σίτισης που παρέχεται στα εστιατόρια του Ιδρύματος 

και την ανακοίνωσή του στους φοιτητές, για το ακαδ. έτος 2018-2019, αποτελούμενη από τους: 

 Λάμπρο Σδρόλια, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Αντιπρύτανη Οικονομικών, 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 Καραγιάννη Αχιλλέα, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού, ως μέλος. 

 Αντωνία Γιαβρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας, ως μέλος. 

Η ανωτέρω επιτροπή θα συμπληρωθεί με δύο εκπροσώπους των φοιτητών, με τους 
αναπληρωτές τους, μόλις υποδειχθούν από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), 
για το ακαδ. έτος 2018-2019. 

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

εκπρόσωποι των φοιτητών. 

 
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονική Αποστολή): 

 Αναφερόμενους στην απόφαση 

 Γραμματεία Πρύτανη –Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ/Θ 

 Δ/νση Διοικητικού 

 Δ/νση Οικονομικού 

 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 

 Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Για ανάρτηση στον ιστότοπο & ηλεκτρονική αποστολή) 

 Δ/νσεις Σχολών (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
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