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ΠΡΟΣ: Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος ΛΠΜ  

          
 

Κοιν.: ‐ Σύλλογο Φοιτητών της ΣΕΥΠ (Ιωάννινα) 
‐ Σύλλογο Φοιτητών της ΣΤΕΦ 
‐ Σύλλογο Φοιτητών της ΣΤΕΓΤΤΔ 
‐ Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος ΔΕ (Ηγουμενίτσα) 
‐ Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος ΛΧ (Πρέβεζα) 
‐ Διευρυμένη Επιτροπή Εφορίας Φοιτητικών Εστιών 

του ΤΕΙ Ηπείρου  
‐ Λοιπά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ 

Ηπείρου (δια της ιστοσελίδας του Ιδρύματος) 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Κατάληψη του Κτηρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου  

 
 
Ενόψει  της  συνέλευσης  του  Συλλόγου σας που  έχετε συγκαλέσει  για  την Παρασκευή 13/12  και  σε 

συνέχεια  της  διεξοδικής  συζήτησης  που  είχε  η  Διοίκηση  και  τα  λοιπά  μέλη  της  Συνέλευσης  του 

Ιδρύματος με εκπροσώπους όλων των Συλλόγων φοιτητών των Σχολών & Τμημάτων του στο πλαίσιο 

της 20ης Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (11/12/2013), σας ενημερώνουμε συνοπτικά για τις δράσεις και 

πρωτοβουλίες  που  αναλαμβάνουμε,  με  σκοπό  τη  διευθέτηση  του  προβλήματος  στέγασης  των 

φοιτητών μας και την αποκατάσταση άμεσα της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος: 

 

1) Εκπαιδευτικά κριτήρια για την αποδοχή φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στις Φοιτητικές Εστίες του 

ΙΝΔΒΜ στα Ιωάννινα: Όπως είχαμε εξ αρχής δεσμευτεί, τόσο στις 20/11/2013 πριν την έναρξη της 

κατάληψης της ΣΕΥΠ στα  Ιωάννινα όσο και στις 02/12/2013 πριν την έναρξη της κατάληψης στο 

Κτήριο  Διοίκησης  στην  Άρτα,  με  δεδομένο  ότι  το  άρθρο  του  νέου  Κανονισμού Λειτουργίας  των 

Φοιτητικών  Εστιών  του  ΤΕΙ  Ηπείρου  που  αφορά  τους  φοιτητές  του  Ιδρύματος  στα  Ιωάννινα 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Άρτα, 12/12/ 2013 

Αριθ. Πρωτ.: Άνευ, λόγω κατάληψης 
του Κτηρίου Διοίκησης 
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ψηφίστηκε από τη Συνέλευση ΤΕΙ τον προηγούμενο Οκτώβριο, αποκλειστικά για το τρέχον ακαδ. 

έτος 2013‐14,  το  κριτήριο  του ορίου φοίτησης  των  ν+2  εξαμήνων δεν θα  εφαρμοστεί  για  την 

αξιολόγηση  των  συγκεκριμένων  φοιτητών.  Παραμένει  ωστόσο  σε  ισχύ  το  κριτήριο  για  τη 

συγκέντρωση  κατ’  ελάχιστο  20  διδακτικών  μονάδων  στις  εξετάσεις  Φεβρουαρίου/Ιουνίου  του 

προηγούμενου  ακαδ.  έτους,  το  οποίο  προβλεπόταν  και  στον  παλαιό  Κανονισμό,  με  τη  μορφή 

επιτυχούς λήψης του 1/3  των μαθημάτων. Συνεπώς, από τον αρχικό κατάλογο των 21 φοιτητών 

της  ΣΕΥΠ  που  κλήθηκαν  να  παραδώσουν  το  δωμάτιό  τους  (επισημαίνεται  ότι  ήδη  3  έχουν 

παραδώσει οικειοθελώς το κλειδί τους), αυτοδίκαια και εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι (πχ. 

εκπλήρωση  στρατιωτικής  θητείας),  διατηρούν  τα  δωμάτιά  τους  στις  Φοιτητικές  Εστίες  του 

ΙΝΔΒΜ στα Ιωάννινα για το ακαδ. έτος 2013‐14 οι παρακάτω: 

 

Ονοματεπώνυμο (αρχικά)  Αρ. Μητρώου  Τμήμα  Εξάμηνο  ΔΜ 

Γ. Ξ.  10655  Ν/Σ  14  57,5 

Ο. Σ.  11249  Ν/Σ  12  40,25 

Ι. Σ.  11543  Ν/Σ  12  31,75 

Μ. Π.  10875  Ν/Σ  13  28,25 

Σ. Ρ.  11611  Λ/Θ  11  19 

 

 

2) Ενστάσεις επί του καταλόγου αξιολόγησης των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών της ΣΕΥΠ:  Οι 

υπόλοιποι  φοιτητές  της  ΣΕΥΠ,  οι  οποίοι  περιλαμβάνονται  στον  αρχικό  κατάλογο  των  21  που 

κλήθηκαν να παραδώσουν το δωμάτιό τους, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, συνοδευόμενη με 

όλα  τα  δικαιολογητικά  που  οι  ενδιαφερόμενοι  κρίνουν  απαραίτητα  για  τη  ενίσχυση  του 

αιτήματός  τους,  μέχρι  την  Πέμπτη  09/01/2014  στις  2:00  μμ,  στις  Γραμματείες  των  Τμημάτων 

τους. Όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν από τη διευρυμένη Επιτροπή Εφορίας των Φοιτητικών 

Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού, σε συνεδρίαση 

που  θα  πραγματοποιηθεί  την  Παρασκευή  10/01/2014  στις  1:00  μμ  στην  Άρτα  (Κτήριο 

Βιβλιοθήκης  Campus  Κωστακιών,  1ος  όροφος).  Επειδή  μέχρι  τότε  δεν  θα  έχει  αναδειχθεί  ο 

εκπρόσωπος των στεγαζόμενων φοιτητών της ΣΕΥΠ, στη συνεδρίαση μπορεί να συμμετάσχει ένας 

προσωρινός εκπρόσωπό τους. Επισημαίνεται ότι στην Επιτροπή Εφορίας των Φοιτητικών Εστιών 

συμμετέχουν ήδη 2 εκπρόσωποι των στεγαζόμενων φοιτητών στην Άρτα.   

Η  Επιτροπή θα αξιολογήσει  κάθε αίτημα με  τη δέουσα προσοχή,  κατανόηση,  αντικειμενικότητα 

και  εχεμύθεια  και  τελικά  θα συντάξει  τον  τελικό  κατάλογο φοιτητών  της  ΣΕΥΠ που  δικαιούνται 

δωρεάν  στέγαση  στις  Φοιτητικές  Εστίες  του  ΙΝΔΒΜ  στα  Ιωάννινα,  τον  οποίο  θα  υποβάλει  για 

έγκριση στη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου. Η τελευταία θα εκδώσει τον οριστικό κατάλογο φοιτητών 

της ΣΕΥΠ δικαιούχων στέγασης.    

 

 

3) Ανάδειξη  εκπροσώπου  των  στεγαζόμενων  φοιτητών  της  ΣΕΥΠ:  Με  την    ολοκλήρωση  της 

εγκατάστασης των τελικών δικαιούχων δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες  του  ΙΝΔΒΜ στα 

Ιωάννινα (υπολογίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2014), ο Γραμματέας του ΤΕΙ 

Ηπείρου θα προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους για το ακαδ. έτος 2013‐

14 στη διευρυμένη Επιτροπή Εφορίας των Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου.  
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4) Προτάσεις  τροποποιήσεων‐βελτιώσεων  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  των  Φοιτητικών  Εστιών 

του ΤΕΙ Ηπείρου:   Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου είναι ένα 

δυναμικό  σύνολο  προβλέψεων,  που  σκοπό  έχουν  να  διασφαλίσουν  δωρεάν  στέγαση  με  όρους 

αξιοπρεπούς διαβίωσης σε 150 φοιτητές του Ιδρύματος στην Άρτα και 240 στα Ιωάννινα, οι οποίοι  

έχουν  πραγματική  ανάγκη  στήριξης,  ώστε  απερίσπαστοι  να  πραγματοποιήσουν  και  να 

ολοκληρώσουν  τις σπουδές  τους.  Συνεπώς, πάντα επιδέχεται βελτιώσεις  και η Διοίκηση του ΤΕΙ 

Ηπείρου  καλεί  κάθε  μέλος  ή  συλλογικότητα  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  του  Ιδρύματος  να 

συμβάλλει προς το σκοπό αυτό, καταθέτοντας εποικοδομητικές προτάσεις. Υπ’ αυτό το πνεύμα, 

καλούμε τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται εντός του ΤΕΙ Ηπείρου  (φοιτητές, μέλη ΔΠ, 

ΕΤΠ, ΕΠ) αλλά πρωτίστως τους φοιτητές μας που στεγάζονται στις Φοιτητικές Εστίες της Άρτας 

και των Ιωαννίνων, να καταθέτουν τις προτάσεις τους στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του 

Ιδρύματος  (τηλ.: 26810 50515, e‐mail: spoudmer@teiep.gr). Οι προτάσεις θα αξιολογούνται από 

την Επιτροπή Εφορίας των Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου (κατά τη συνεδρίαση θα καλείται 

τριμελής  επιτροπή  από  τους  ενδιαφερόμενους  για  να  υποστηρίξει  το  αίτημά  τους  και  να 

παράσχει τυχόν διευκρινίσεις) και θα προωθούνται μαζί με την εισήγηση της Επιτροπής προς τη 

Συνέλευση  του  ΤΕΙ,  η  οποία  και  έχει  την  αποκλειστική  αρμοδιότητα  να  τροποποιήσει  τον 

υφιστάμενο Κανονισμό. 

Ειδικά για φέτος, συστήνουμε Επιτροπή αποτελούμενη από:  τον Επικ. Καθηγητή κ.  Ελευθέριο 

Στεργίου,  την  Επίκ.  Καθηγήτρια  κ.  Ασπασία  Θεοδοσίου  και  την  Καθ.  Εφαρμογών  κ.  Ευγενία 

Τόκη και 5 εκπροσώπους των στεγαζόμενων φοιτητών της ΣΕΥΠ στα Ιωάννινα, τους οποίους θα 

επιλέξουν οι ίδιοι οι στεγαζόμενοι φοιτητές, ώστε να κατατεθούν και να συζητηθούν προτάσεις 

βελτίωσης του Κανονισμού, που θα αφορούν ειδικά τους στεγαζόμενους φοιτητές της ΣΕΥΠ στα 

Ιωάννινα. Όσες προτάσεις αφορούν τη διαδικασία αποδοχής αιτήσεων φοιτητών της ΣΕΥΠ για 

διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες των Ιωαννίνων θα υποβληθούν για έγκριση στη Συνέλευση του 

ΤΕΙ  Ηπείρου,  ενώ  όσες  θα  αφορούν  τους  όρους  διαμονής  θα  προωθηθούν  για  έγκριση  στην 

Επιτροπή Διαχείρισης των Εστιών του ΙΝΔΒΜ (Δόμπολης).    

 

 

5) Οργάνωση  νέων  Φοιτητικών  Εστιών:  Είναι  γνωστό  ότι  το  ΤΕΙ  Ηπείρου  δεν  διαθέτει  ιδιόκτητα 

οικήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως Φοιτητικές Εστίες στις τέσσερεις πρωτεύουσες 

της Ηπείρου όπου δραστηριοποιείται.   Ειδικά στα Ιωάννινα, η ακίνητη περιουσία του  Ιδρύματος 

περιορίζεται  στο  οίκημα  της  ΣΕΥΠ  και  στον  παρακείμενο  Βρεφονηπιακό  Σταθμό.  Επιπλέον, 

αιτήματα για άμεση ανέγερση νέων Φοιτητικών Εστιών ή για ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία, 

υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία και με τον πενιχρό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου είναι 

εντελώς ανεδαφικά.  

Άμεση προτεραιότητά μας αποτελεί η διαμόρφωση σε δίκλινα δωμάτια των πρώτων 2 από τα 6 

συνολικά συγκροτήματα του πρώην Ξενία στην Ηγουμενίτσα, για τη στέγαση 24 φοιτητών μας του 

Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων.  Σχετικό  κονδύλι  έχει  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  του 

Ιδρύματος για το 2014 και οι σχετικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν με την έναρξη του νέου έτους.  

Παράλληλα,  θα  ξεκινήσουν  διερευνητικές  προσπάθειες  σε  δημόσιους  φορείς  (πχ.  Περιφέρεια, 

Δήμοι  κλπ.)  για  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  παραχώρησης  στο  Ίδρυμά  μας  οικημάτων  στις  4 

πρωτεύουσες της Ηπείρου, που να μπορούν, μέσα σε λογικά χρονικά και οικονομικά πλαίσια, να 

διαμορφωθούν σε Φοιτητικές Εστίες.  

 

Με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι εκλείπει κάθε λόγος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη 

συνέχιση της κατάληψης του Κτηρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, ιδιαίτερα μάλιστα όταν γνωρίζετε 
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πολύ καλά από τις συζητήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα, την πληθώρα των κρίσιμων,  ζωτικών και 

επιτακτικών ζητημάτων που πρέπει να διαχειριστούμε ΣΗΜΕΡΑ για τη διασφάλιση των σπουδών και 

της φοιτητικής μέριμνας για τους 10.000 περίπου φοιτητές  του ΤΕΙ Ηπείρου.   Κάθε άλλη θεώρηση 

αποτελεί  παρελκυστική  τακτική,  θέτει  σε  κίνδυνο  το  Ίδρυμα  και  τους  ανθρώπους  του  και  ο 

καθένας θα πρέπει να έχει το θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.    

                                       

 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1.Γραμματεία Προέδρου, Αν. Προέδρων  
και Γραμματέα. 

2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και    
   Πρωτοκόλλου. 
3. Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και  

Περίθαλψης. 

       
 

O Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου * 
           

 
 

Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 

 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Ιδρύματος. 

 


