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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ 
επί της ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Λαμία, 14/12/2017 
Αρ. Πρωτ.: 7447 

Δ/νση                : 3o χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 
T.K.                    :  35132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αριστείδης Μερτζάνης 
Τηλέφωνο       : 2231060228, 2231060101 
Fax                    : 2231033945 
e-mail               : amertzanis@teiste.gr 
 

   Προς:- Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, 
                κο Καραγιάννη Θωμά, Αναπλ. Διευθυντή, 
             - Τμήμα Συντονισμού Σπουδών (Λαμία),  
             - Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας (Λαμία),  
             - Περιφερειακό Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας  
               (Ψαχνά),  
             - Γραμματείες Σχολών, 
             - Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων  
              
  Κοιν:  - ΚΥΤΕΠ (για ανάρτηση στον ιστότοπο του 
               Ιδρύματος) 
                      

 

Θέμα: «Στήριξη φοιτητών πληγέντων από θεομηνίες (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές 
καταστροφές), για δωρεάν σίτιση» 

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής ευθύνης και της Φοιτητικής Μέριμνας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 
και ειδικότερα της αρωγής στους πάσχοντες φοιτητές και συνανθρώπους μας, το ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, προτίθεται να παρέχει δωρεάν σίτιση, σε φοιτητές που επλήγησαν από θεομηνίες 
(ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές), που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια 
ανθρώπινων ζωών στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον τους ή περιουσιακών τους στοιχείων. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται, τα Τμήματα Φοιτητικής Μέριμνας, οι Γραμματείες των Σχολών 
και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, να ενημερώσουν τους φοιτητές για το θέμα, 
προκειμένου να καταρτιστεί Πίνακας «Πληγέντων Φοιτητών Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης», που 
θα περιλαμβάνει τους φοιτητές που μπορούν (μετά από αίτησή τους) να ενταχθούν στην 
κατηγορία αυτή. 

Η ανακοίνωση θα πρέπει να αναρτηθεί άμεσα, στους χώρους ανακοίνωσης των Τμημάτων 
(Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστότοπος ΤΕΙ) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης 
των φοιτητών, ώστε ο Πίνακας των αιτούντων «Πληγέντων Φοιτητών Δικαιούχων Δωρεάν 
Σίτισης» κάθε Τμήματος, να διαβιβαστεί στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέχρι τη 
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος. 

Ως «Πληγέντες Φοιτητές Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης», ορίζονται φοιτητές που οι οικογένειές τους 
ή οι ίδιοι, επλήγησαν από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί, κλπ.) κατά το τελευταίο εξάμηνο του 
έτους 2017, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών στο άμεσο οικογενειακό 
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περιβάλλον τους ή περιουσιακών τους στοιχείων. Στον Πίνακα αυτό θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν μόνον φοιτητές που μέχρι σήμερα ΔΕΝ δικαιούνται δωρεάν σίτιση. 

Με εκτίμηση. 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
- Αντιπρυτάνεις 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  
επί της ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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