ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα, 27.08.2021
Αρ. Πρωτ.: 3372

Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
E-mail

: Κποδιστρίου & Ακαδημίας
: 49 132, Κέρκυρα
: 26610.87110
: rector@ionio.gr

Προς:

Τους Φοιτητικούς συλλόγους των
Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Μέσω των Γραμματειών των
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ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας για το ακαδ. έτος 2021- 22.
Καλούνται οι φοιτητές να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές
τους στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 1, περ. β΄, του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), σύμφωνα με το οποίο:
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση
την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους,
καθώς και την έδρα του ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1) και 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Φ5/68535/Β3/18.6.2012 (Β΄ 1965), η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της ανωτέρω
διάταξης και όπου ορίζεται ότι:
Άρθρο 6
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ελέγχει τα δικαιολογητικά και ανακοινώνει τα
ονόματα των δικαιούχων τα οποία αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων ή/και στον
ιστότοπο του Ιδρύματός τους. Εάν στο Ίδρυμα δεν λειτουργεί Λέσχη, αρμόδια να
διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας
που απαρτίζεται από τον πρύτανη − πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος, ως πρόεδρο, τους
κοσμήτορες − διευθυντές των σχολών του Ιδρύματος και έναν εκπρόσωπο των
φοιτητών κάθε σχολής με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους
1

φοιτητικούς συλλόγους των σχολών του Ιδρύματος. Η πράξη συγκρότησης της
επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη – πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη
έκαστου ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος […]
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης
των Α.Ε.Ι.
3. Το γεγονός ότι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη βάσει του
ΠΔ 387/1983 (Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄136/03.08.2021),
Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου των δικαιολογητικών για την παροχή
δωρεάν σίτισης στους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και η ανακοίνωση
των ονομάτων των δικαιούχων, τα οποία αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων ή/και
στον ιστότοπο του Ιδρύματός.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών πρέπει να υποδειχθούν στη Διεύθυνση Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας το αργότερο μέχρι τις 31/08/2021.
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Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο Πρύτανη
- Αντιπρυτάνεις
- Συντονιστή Υπηρεσιών
- Νομική Υπηρεσία
- Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
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