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Θέμα 6ο: 

           6.6 

Διοικητικά 

Διαδικασία καθορισμού κριτηρίων δικαιούχων σίτισης.  

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη: 

 την από 18.02.2014 εισήγηση του Αντιπρύτανη κ. Σουλακέλλη σχετικά με τη 

διαδικασία καθορισμού κριτηρίων δικαιούχων σίτισης,  

 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», 

 το γεγονός ότι τα κριτήρια που θέτει η ως άνω Κ.Υ.Α. σχετικά με τη δωρεάν σίτιση 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημιουργούν δυσλειτουργίες και αδικίες μεταξύ των δυνητικά 

σιτιζομένων,  

 το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων δωρεάν σίτισης δεν κάνει χρήση του 

δικαιώματός του,  

 το γεγονός ότι ο ανάδοχος πληρώνεται για το δικαίωμα στη σίτιση και όχι για το 

πόσους πραγματικά σιτίζει δωρεάν, 

 
Αποφασίζει  

 

Και εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα εξής:  

 Ο ονομαστικός κατάλογος δωρεάν σιτιζομένων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα θα 

ενημερώνεται κάθε 1η και 16η ημέρα του μήνα,  

 Όσοι από τους δικαιούχους σίτισης βάσει των κριτηρίων της ως άνω Κ.Υ.Α. κάνουν 

χρήση του δικαιώματος τουλάχιστον 2 φορές τις τελευταίες 30 ημέρες θα  τοποθετούνται 

στον ονομαστικό κατάλογο δικαιούχων της Μονάδας τους, 

 Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται από τους υπόλοιπους «εν δυνάμει» δικαιούχους 

βάσει του αριθμού των επισκέψεών τους στο φοιτητικό εστιατόριο. Οι φοιτητές δηλαδή, που 

επισκέπτονται συχνότερα το φοιτητικό εστιατόριο θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα 

στον κατάλογο  των δικαιούχων, 

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια  δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για δωρεάν σίτιση 

τουλάχιστον 2 φορές σε 30 μέρες και επισκεφθεί το φοιτητικό εστιατόριο, θα πληρώνει 3 

ευρώ σε κάθε επίσκεψή του, μέχρι την επόμενη ενημέρωση του καταλόγου η οποία θα 

γίνεται το πολύ σε 15 ημέρες, 

 

 

Τέλος καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις περαιτέρω 

ενέργειες.  

 

Ο Αντιπρύτανης κ. Σουλακέλλης επισημαίνει ότι έγινε κατανοητό και από τον ανάδοχο της 

σίτισης το θέμα της δυναμικής λίστας δικαιούχων, καθώς δικαιούχοι σίτισης είναι όλοι οι 

φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια του νόμου, αλλά δεν επαρκούν οι πιστώσεις για να 

σιτιστούν όλοι. Τονίζει δε, ότι με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μια βέλτιστη διαχείριση των 

πόρων για να προσφερθούν πραγματικές υπηρεσίες στους φοιτητές. 

  


