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ΠΡΑΚΤιΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟIΤΗΤιΚΗΣ ΕΣΤιΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.1. ΗΠΕΙΡΟΥ 
Σήμερα την 26-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικής 
Εστίας Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως ορίσθηκε με το υπ' αριθμ. 5/06-04-2015 απόσπασμα 
πρακτικού της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
1.	Δογορίτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σ.Δ&Ο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Πρόεδρος 
2.	Κιτσαντάς Θωμάς, Καθηγητής Εφαρμογών της Σ.Δ&Ο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Μέλος 
3.	Δημητρίου Αμαλία, ΕΤΕΠ, Μέλος 
4.	Κύλλας Βασίλειος, ΔΕ Μέλος 
5.	Κοσμίδης Ανέστης, Μέλος ΤΕ 
Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε ο διοικητικός υπάλληλος Κάτσιος Αθανάσιος του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της συνεδρίασης εισήγαγε προς συζήτηση το θέμα που 
αναγράφεται στην με αριθμ. Πρωτ. 144/14.09.2016 πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Εφορείας της 
Φοιτητικής Εστίας Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
ΘΕΜΑ 1: «Έγκριση του τελικού πίνακα αξιολόγησης φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη 
Φ. Εστία της Ηγουμενίτσας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017» 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εφορείας εισάγει προς συζήτηση το θέμα και ενημερώνει τα μέλη για την 
σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φ. Εστία της 
Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλογής στεγαζομένων (άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 
Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) και την διαδικασία επιλογής (άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). 
Σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, 
έγιναν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις φοιτητών παλαιών εξαμήνων. 
Απ' αυτές 
α) τρείς (3) αιτήσεις δεν πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1 θ του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 
Φ. Εστιών, σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS) κατά τα δύο τελευταία διδακτικά εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του. 
β) μία (1) αίτηση δεν πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1δ του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. 
Εστιών, σύμφωνα με την οποία το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του, του προηγούμενου έτους, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις (3.000) ευρώ για 
κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. 
'-- ~... . 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για την σύνταξη του πίνακα, την διαδικασία αξιολόγησης, και 
διαβάζει στα μέλη το άρθρο 8 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των εισαχθέντων φοιτητών παλαιών εξαμήνων. Επίσης, μαζί 
με την Επιτροπή εξετάζει τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών στην Φ. Εστία της Ηγουμενίτσας. Η Επιτροπή 
εξετάζει τον πίνακα και συζητάει επ' αυτού. 
Η Επιτροπή Εφορείας μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
~ Τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
~ Την εισήγηση της Προέδρου 
~ Την ενημέρωση της Προέδρου. 
	~ 	Τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φ. Εστία της 
Ηγουμενίτσας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος πρακτικού . 
αποφασίζει ομόφωνα 
,. 
1.	Την έγκριση του τελικού πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φ. 
Εστία της Ηγουμενίτσας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα 
Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλογής στεγαζομένων 
(άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών) και την διαδικασία επιλογής (άρθρο 8 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών). 
2.	Την εισαγωγή δέκα οκτώ (18) φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φ. Εστία της 
Ηγουμενίτσας και σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει με την σειρά 
αξιολόγησής τους στον ανωτέρω πίνακα. Στην περίπτωση μη αποδοχής της στέγασης από κάποιων 
από τους πρώτους δεκαοκτώ(18) δικαιούχος η αναπλήρωση θα γίνει από τον επόμενο του πίνακα. 
Επί του ανωτέρω πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 ημερών που αρχίζει από 
την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 (επόμενη καθημερινή μέρα της αναρτήσεως του πρακτικού) και λήγει την 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00. 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

~~p!:ς
Δογορ η Ελευθερία 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

file_2.jpg

file_3.wmf


 
[2] 
 
Τα Μέλη 
-, Κιτσαντάς Θωμάς 
Δημητρίου Αμαλία 
Κύλλας Βασίλειος 
Κοσμίδης Ανέστης 
 
file_4.jpg

file_5.wmf




