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 Θέμα 7o: 

             7.1  

Διάφορα 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28/04.12.2019 απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, θέμα 7.1 «Αξιοποίηση επιπλέον παροχών σίτισης της αναδόχου 

εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

για τις ανάγκες του Ιδρύματος»  
 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη : 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

o Τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’), 

o Την υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 

Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4507/τ. 

Β’/12.10.2018), (ΑΔΑ: ΨΝΓΥ469Β7Λ-1ΧΔ),   

o Την από 07/01/2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος και της Αναδόχου 

Εταιρείας «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

o Την υπ’ αριθμ. 28/04.12.2019 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 

7.1 «Αξιοποίηση επιπλέον παροχών σίτισης της αναδόχου εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις ανάγκες του Ιδρύματος», 

o Την με αριθμ. πρωτ. 2536/11.02.2020 εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων,   

o Την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω απόφασης και συγκεκριμένα ως προς την 

αξιοποίηση της 7ης κατά σειρά παροχής προς τους φοιτητές/τριες, ήτοι “Πέντε Υποτροφίες 

συνολικής αξίας 5.000€: Από 1.000€ για τους πέντε καλύτερους Πρωτοετείς Φοιτητές, με βάση 

την τελική βαθμολογία καθ΄ υπόδειξη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου”, 

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα  
 

αποφασίζει 

 

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28/04.12.2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 7.1 

«Αξιοποίηση επιπλέον παροχών σίτισης της αναδόχου εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις ανάγκες του Ιδρύματος» και συγκεκριμένα ως 

προς την αξιοποίηση της 7ης κατά σειρά παροχής προς τους φοιτητές/τριες, ως ακολούθως: 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

✓ πέντε Υποτροφίες συνολικής αξίας 5.000€: 

Από 1.000€ για τους πέντε καλύτερους 

Πρωτοετείς Φοιτητές, με βάση την τελική 

βαθμολογία καθ΄ υπόδειξη της Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Οι υποτροφίες δίνονται μία φορά για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης.  

Η ανάδειξη των πέντε καλύτερων πρωτοετών 

φοιτητών/τριών γίνεται ως εξής: 

Σε κάθε Τμήμα, μετά και την ανακοίνωση της 

βαθμολογίας της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, 

αναδεικνύεται ο/η πρωτοετής φοιτητής/τρια του 

Τμήματος που έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα 

τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

Μεταξύ των πρώτων όλων των Τμημάτων την 

υποτροφία λαμβάνουν οι πέντε (5) που έχουν την 

υψηλότερη βαθμολογία. 
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Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στην ορκωμοσία 

Δεκεμβρίου 2020. 

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες, οι 

εναπομείνασες θα δοθούν με τον ίδιο τρόπο το επόμενο 

έτος για τους νέους πρωτοετείς. 

 

 

Ακολούθως, η απόφαση κοινοποιείται στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 

 


