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Α) Καλούνται οι φοιτητές (πέραν του πρώτου έτους) που υπέβαλαν 

εκπρόθεσμη αίτηση και είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, 

με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να 

ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 13/11/2017 μέχρι 

και 20/11/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής: 

 

* Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη 

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 

(κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος). 

* Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, 

των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των 

Τμημάτων τους. 

 

  

 

Β) Επίσης καλούνται όλοι οι φοιτητές που είναι δικαιούχοι δωρεάν 

σίτισης (πρωτοετείς και παλαιοτέρων ετών) οι οποίοι δεν πρόλαβαν να 

ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης μέσα στις προθεσμίες 

που είχαμε ανακοινώσει, να προσέλθουν από 13/11/2017 μέχρι και 

20/11/2017 να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης. 

 

  

 

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για 

ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας χάνουν το δικαίωμά τους 

και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος Πίνακας με τους επόμενους 

(επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές. 

 

Δωρεάν σίτιση χορηγήθηκε, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι 

οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. 

Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους 

υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και 

της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη 

διαθέσιμη πίστωση έτους 2017. 

 

Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει στις 22 

Δεκεμβρίου 2017. 

 

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα 

ανακοινώσει Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις 

ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν 

σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση 

έτους 2018. 

 

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα 

Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο 

ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. 

 

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος 

δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό 

Γενικού Μητρώου. 

 

 

<http://www.uth.gr/static/miscdocs/merimna/20171110_apotelesmata.xlsx
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