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ΘΕΜΑ:  «Ενιαία κάρτα υπηρεσιών προς τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(Συνεδρίαση 128/31.3.2017, θέμα 10ο) 
 
 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 173Α΄), όπως 

αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
2. Tις διατάξεις του Ν.4009/6-9-2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α/6-9-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο ιη της παρ. 18 του 
άρθρου 8 «Όργανα του Ιδρύματος» του Κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011), που τροποποιήθηκε με το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159΄/10-8-2012), 
καθώς και του στοιχείου ιζ της παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, προστεθέντος 
με το ως άνω άρθρο του Ν.4076/11, καθώς και το άρθρο 53 του ως άνω νόμου. 

3. Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄254). 

4. Το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄/03.06.2013), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/16.9.2013). 

5. Tην Απόφαση υπ’ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον 
τομέα της δια βίου μάθησης, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. L327/45 στις 24-11-2006. 

6. Την Κ.Υ.Α. Φ.5/65835/Β3/18-6-2012 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασίας για παροχή σίτισης στους φοιτητές Α.Ε.Ι.». 
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7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φοιτητών Erasmus διότι οι τελευταίοι υποχρεώνονται να 
μεριμνήσουν για την έκδοση πολλαπλών καρτών για την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες 
φοιτητών του Ιδρύματος (Σίτιση, Στέγαση, Βιβλιοθήκη, Αθλητικές Εγκαταστάσεις κλπ). 

8. Την αρ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013), 
για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την αρ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο 
διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 

10. Την αριθ. πρωτ. 4918/31-8-2016 (ΑΔΑ: 72I246914K-4Λ3) απόφαση συγκρότησης της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

θεσπίζουμε ενιαία κάρτα φοιτητών για τις παρεχόμενες από το ΤΕΙ/Θ υπηρεσίες σε 
εισερχόμενους φοιτητές Erasmus η οποία και  

α) θα τους παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες 

 Σίτισης 

 Βιβλιοθήκης 

 Αθλητισμού 

 Χρήσης φοιτητικών Πληροφοριακών Συστημάτων και έκδοσης email 
β) θα αποτελεί αυστηρά προσωπικό δελτίο ταυτότητας του φοιτητή και θα πιστοποιεί 
το δικαίωμά τους σε χρήση οιασδήποτε υπηρεσίας του Ιδρύματος για την οποία δεν 
επιβάλλεται από το νόμο  ιδιαίτερο αναγνωριστικό. 
γ) θα φέρει στοιχεία στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του ΤΕΙ/Θ (στην περίπτωση 
στέγασης του φοιτητή στις εστίες). 
Η κάρτα θα εκδίδεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ/Θ σύμφωνα με τις 

διαδικασίες έκδοσης κάρτας σίτισης και θα έχει τη μορφή του παρακάτω πρότυπου. 
Η έκδοση κάρτας θα γίνεται μετά από διαβίβαση προς το Τμήμα Φοιτητικής 

Μέριμνας των σχετικών καταστάσεων εισερχόμενων φοιτητών Erasmus από τον υπεύθυνο 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus και θα παραλαμβάνεται 
από τους εισερχόμενους φοιτητές, με την έλευσή τους, από το γραφείο της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus. Κάρτες οι οποίες δεν παραλήφθηκαν 
λόγω καθυστερημένης ακύρωσης της μετακίνησης φοιτητή επιστρέφονται στο Τμήμα 
Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ/Θ και καταστρέφονται. 

Η αντικατάσταση κάρτας λόγω φθοράς ή βεβαιωμένης απώλειας θα γίνεται με την 
ίδια διαδικασία όπως και η αρχική έκδοση.  

 

 ΧΧΧΧ 
            Erasmus Student ID 

          ΔΕΛΤΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ 
 

 

 

Ακαδ. Έτος-Acad. Year: XXXX-XX    

Όν/μο-Name:___________________ 

A.M.-Student ID Number: _________ 

Σχολή-School:___________________ 

Τμήμα-Department:______________ 

_______________________________ 

 

 

photo 

 
 

 Διαμένει στις Εστίες ΤΕΙ/Θ:                        ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κτίριο-Building:__________________ 

Δωμάτιο-Room:_________________ 

 
Ισχύει και για: Βιβλιοθήκη, Αθλητικές Εγκ/στάσεις 

Also valid for: Library, Gym 

 

Ημ/νία έκδοσης:_________________ 

Ημ/νία λήξης: ___________________ 
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στο Πρόγραμμα 
«Διαύγεια».  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                                       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

- Διεύθυνση Οικονομικού 
- Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 
- ΕΛΚΕ 
- Πρόεδρο Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων ERASMUS 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

- Γραφείο Προέδρου/Αναπλ. Προέδρου  

- Διεύθυνση Διοικητικού 

- Σχολές ΤΕΙ Θεσσαλίας 

- Τμήματα ΤΕΙ Θεσσαλίας 
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