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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Απόφαση 39 / 03.03.2020     Συνεδρίαση 168η 

Θέμα:  Διαδικασία, ελέγχου, επικαιροποίησης και κοινοποίησης των 

ονομαστικών καταστάσεων των δικαιούχων φοιτητών σίτισης ανά μήνα» 

 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αρίθμ. φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ1965/18-6-2012, τ. Β) με 

θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή 

δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ». 

2. Το υπ’ αριθμ. 1604/13.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικών 

Θεμάτων. 

 

 

Αποφασίζει:  

 

Ι. Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας να συνεδριάζει όταν υπάρχουν νέες αιτήσεις 

ή όταν έχουν ενστάσεις, αιτήματα θεραπείας κ.λπ. ακολούθως με ευθύνη του 

Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, την επίβλεψη και την σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, θα «εξάγεται» από την ηλεκτρονική  

πλατφόρμα, ανά μήνα, ονομαστικός κατάλογος δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών 

ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα, χωρίς να απαιτείται η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Φοιτητικής Μέριμνας για την επικαιροποίηση των δικαιούχων φοιτητών ανά 

μήνα.  

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και μετά από τον 

έλεγχο των αιτήσεων που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα 
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αποστέλλει στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας -για να λαμβάνει γνώση-, τις 

λίστες δικαιούχων, όπως και στα Τμήματα του ΠΑΠΕΛ και στον εκάστοτε 

ανάδοχο σίτισης. 

Τέλος, οι λίστες εκάστου μήνα, θα ανακοινώνονται μέσω του συνδέσμου  

http://foitmer.uop.gr/sitisi από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 

ΙΙ. Όσοι από τους δικαιούχους φοιτητές σίτισης βάσει των κριτηρίων της ως άνω 

Κ.Υ.Α. δεν χρησιμοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) φορές το δικαίωμά τους να 

σιτισθούν δωρεάν για ένα (1) συνεχόμενο μήνα, θα χάνουν το δικαίωμα σίτισης 

και η θέση τους θα καλύπτεται από επιλαχόντες φοιτητές. Εξαίρεση θα 

αποτελέσουν οι μήνες των εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα) και οι μήνες της 

εξεταστικής περιόδου, όπου το πλήθος των τριών (3) ελάχιστων συμμετοχών στη 

σίτιση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα σε ενάμιση (1,5) μήνα. Στην 

περίπτωση, κατά την οποία, ο αρχικά δικαιούχος φοιτητής, επικαλεστεί 

τεκμηριωμένους λόγους, για τις συνεχόμενες απουσίες του από τη σίτιση (από 

ιατρό για σοβαρή ασθένεια του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του, βεβαίωση 

απορίας κατά το διάστημα που απείχε, αναγκαστικό ταξίδι στο εξωτερικό κλπ), 

εντός δέκα (10) ημερών, θα μπορεί να ενεργοποιεί εκ νέου το δικαίωμά του με 

σχετική αιτιολόγηση στα μέλη της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου. Η 

Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου, της εκάστοτε Σχολής, θα διαβιβάζει τους 

λόγους απουσίας των δικαιούχων φοιτητών, στην Επιτροπή Φοιτητικής 

Μέριμνας, η οποία θα τους αξιολογεί και θα λαμβάνει την οριστική απόφαση 

για την αφαίρεση ή μη των υπό εξέταση φοιτητών από τους καταλόγους των 

δικαιουμένων δωρεάν σίτισης και συναφώς θα πραγματοποιεί τη σχετική 

τροποποίηση των καταλόγων των σιτιζομένων φοιτητών.  

 

 

                                                                                            Ο Πρύτανης 

 

                                                                                  Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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