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Προς:- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
κο Καραγιάννη Θωµά, Αναπλ. ∆ιευθυντή, 

- 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  ι9εοµηνίες και πυρκαγιές, για δωρεάν σίτιση και 
στέγαση στις Εστίες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας» 

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 καθώς και δωρεάν στέγαση στις Εστίες του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας, σε φοιτητές που επλήγησαν από  Θεοµηνίες και πυρκαγιές (ακραία καιρικά  
φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, καταστροφικά  γεγονότα, όπως οι πυρκαγιές της 23 Ιουλίου 
2018 στην Αττική  και σε άλλα σηµε ία της ελληνικής επικράτειας), που είχαν ως αποτέλεσµα την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών ή  σοβαρούς τραυµατισµούς (εγκαυµατίες, κλπ.) στο άµεσο 
οικογενειακό  περιβάλλον τους ή  απώλεια 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 ∆ικαιούχων ∆ωρεάν Σίτισης και 
Στέγασης», που θα περιλαµβάνει τους φοιτητές που Θα έχουν τη δυνατότητα (µετά  από  αίτησή  
τους στις Γραµµατείες των Τµηµάτων φοίτησής τους) να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή. 

Επισηµαίνεται ότι η δωρεάν σίτιση των «Πληγέντων Φοιτητών», αφορά  στη σίτιση στα 
εστιατόρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στη Λαµία, Ψαχνά, Χαλκίδα, Λµφισσα, Καρπενήσι και Θήβα, 
ενώ  η δωρεάν στέγαση, αφορά  στην Εστία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά  Ευβοίας καθώς 
και την παροχή  στέγασης στη Μαθητική  Εστία του ∆ήµου Καρπενησίου. 

Η ανακοίνωση θα πρέπει να αναρτηθεί  άµεσα (µέχρι την Πέµπτη 26 Ιουλίου 2018), στους χώρους 
ανακοίνωσης των Τµηµάτων και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστότοπος 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και να γ ίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ενηµέρωσης των φοιτητών, ώστε ο 
Π ίνακας των αιτούντων «Πληγέντων Φοιτητών ∆ικαιούχων ∆ωρεάν Σίτισης και Στέγασης» κάθε 

ι 



Τµήµατος, να διαβιβαστεί  στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, µέχρι την Παρασκευή  07 

Σεπτεµβρίου 2018, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από  τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. 

Ως «Πληγέντες Φοιτητές ∆ικαιούχοι ∆ωρεάν Σίτισης και Στέγασης», ορίζονται φοιτητές των 
οποίων οι οικογένειες ή  οι ίδιοι, επλήγησαν από  Θεοµηνίες και πυρκαγιές (όπως οι πυρκαγιές της 
23 Ιουλίου 2018 στην Αττική  και σε άλλα σηµεία της ελληνικής επικράτειας) κατά  το Θέρος του 
έτους 2018, που είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια ανθρώπινων ζωών ή  σοβαρούς 
τραυµατισµούς (εγκαυµατίες, κλπ.) στο άµεσο οικογενειακό  περιβάλλον τους ή  απώλεια 
περιουσιακών τους στοιχείων. Στον Πίνακα αυτό  Θα πρέπει να συµπεριληφθούν µόνον φοιτητές 
που µέχρι σήµερα ∆ΕΝ δικαιούνται δωρεάν σίτιση ή  στέγαση. 

Η πρόσκληση αυτή  να επιδοθεί  σε όλους τους αποδέκτες, σε ηλεκτρονική  µορφή  από  το Τµήµα 
Πρωτοκόλλου (Λαµία), προκειµένου να λάβουν γνώση. 

Η παρούσα πρόσκληση, να αναρτηθεί  στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. από  το Τµήµα 
Πρωτοκόλλου (Λαµία) και από  το Περιφερειακά  Τµήµα Πρωτοκόλλου (Ψαχνά), και στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας από  το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. 

Με εκτίµηση. 
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ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ! 

Εσωτερική  ∆ιανοµή:  
- Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
- Αντιπρυτάνεις 
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