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4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών  
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Κώτσης Γεώργιος, Μάντη Ειρήνη 

265105075/2651050785                         Αρ.: 1η (Συνεδρίαση Ε.Ε.Φ.Ε. Ιωαννίνων) 

 Ημερομηνία: 26-09-2017 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

Σήμερα  26-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., τα μέλη της  Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικής 

Εστίας Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με το με αριθμ. 11/17-05-2017 απόσπασμα 

πρακτικού της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, συνήλθαν στη 1η  συνεδρίαση, στο γραφείο του Προέδρου της 

Ε.Ε.Φ.Ε., στα Ιωάννινα, μετά την υπ’ αριθμ. 702/22.09.2017 πρόσκληση του Προέδρου. 

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.: 

1. Βρυώνης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Πρόεδρος 

2. Καραβίδα Βασιλική, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου, Μέλος 

3. Ματσούλη Λευκοθέα, μέλος ΕΤΕΠ 

4. Δάλλα Έφη, μέλος ΔΠ 

5. Κροκίδη Φανούλα, μέλος ΔΠ 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν εκπρόσωποι των στεγαζομένων  φοιτητών στη Φ.Ε. του ΙΝΒΜ, 

καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε ο διοικητικός υπάλληλος Γεώργιος Κώτσης του κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού του γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στα 

Ιωάννινα.  
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης, εισήγαγε προς συζήτηση το θέμα που 

αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. 

 

1. ΘΕΜΑ 1: «Έγκριση των πινάκων αξιολόγησης των  φοιτητών παλαιών εξαμήνων για  

στέγαση στη  Φοιτητική Εστία  των Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδ. έτος 2017-2018» 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Ε. Ιωαννίνων θέτει υπόψη των μελών το θέμα  και ενημερώνει τα μέλη της 

Επιτροπής Εφορείας για την σύνταξη των πινάκων αξιολόγησης των  φοιτητών παλαιών εξαμήνων για 

στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλογής στεγαζομένων (άρθρα 5-10) του 

Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών  όπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. 9/21-4-2016 απόσπασμα 

πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου.  

Σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

πρακτικού, έγιναν συνολικά εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) αιτήσεις φοιτητών παλαιών εξαμήνων, 

εκ των οποίων: 

α) οι σαράντα δύο (42) αιτήσεις ήταν ελλιπείς, καθώς δεν έχουν επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

ενώ συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες. 

β) μία (1) αίτηση δεν πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1ε του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 

Φοιτητικών Εστιών, σύμφωνα με την οποία η οικογένεια του φοιτητή δεν πρέπει να έχει τόπο μόνιμης 

διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από τη πόλη (Ιωάννινα) όπου λειτουργεί η 

Φοιτητική Εστία. 

γ) τέσσερις (4) αιτήσεις δεν πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1θ του άρθρου 5 του Κανονισμού 

Λειτουργίας Φοιτητικών 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 εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής 

του. 

δ) τρεις (3) αιτήσεις δεν πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1θ του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 

Φοιτητικών 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 εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του. 

Παράλληλα, οι παραπάνω φοιτητές έκαναν μόνο αίτηση ηλεκτρονικά, χωρίς να έχουν προσκομίσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 Η Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

 

 Τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 2016 

 Tην εισήγηση του Προέδρου  

 Τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του παρόντος πρακτικού. 
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Ο μ ό φ ω ν α  ε ι σ η γ ε ί τ α ι   

1. Την έγκριση του πίνακα αξιολόγησης  των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φ. Εστία 

των Ιωαννίνων, όπως συντάχτηκε από την Επιτροπή Στέγασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

επιλογής στεγαζομένων (άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών) και τη διαδικασία επιλογής 

(άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών). 

2. Οι σαράντα δύο (42) φοιτητές που δεν επισύναψαν τα δικαιολογητικά τους, να τα προσκομίσουν το 

χρονικό διάστημα των ενστάσεων στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας (Ιωάννινα). Σε 

περίπτωση μη προσκόμισης των δικαιολογητικών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι 

αιτήσεις τους αυτομάτως θα απορριφθούν. 

3. Την απόρριψη μίας (1) αίτησης που δεν πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1ε του άρθρου 5, «η 

οικογένεια του φοιτητή να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία  σε ακτίνα 

μέχρι 50 χλμ από την πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία» του Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών 

Εστιών 

4.  Την απόρριψη των τεσσάρων (4) αιτήσεων που δεν πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1θ του 

άρθρου του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών, σύμφωνα με την οποία ο φοιτητής θα πρέπει να έχει 

ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα να έχει συγκεντρώσει είκοσι (20) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κατά τα δύο τελευταία διδακτικά εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της 

υποβολής της αίτησή του. 

5. Την απόρριψη των τριών (3) αιτήσεων που δεν πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1θ του άρθρου 5 

του Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών 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 εξάμηνα 

που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησή του. Παράλληλα, οι παραπάνω φοιτητές έκαναν μόνο 

αίτηση ηλεκτρονικά, χωρίς να έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

6. Οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση από 1-10-2017, θα πρέπει να παραδώσουν τα 

δωμάτιά τους, σύμφωνα με την  παρ. ι, του άρθρου 5 «Να μην εκπονεί την πρακτική του άσκηση 

εκτός του Νομού όπου λειτουργεί η Φ. Εστία» του κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών 

του ΤΕΙ Ηπείρου. 

7. Την ανάρτηση της απόφασης και του πίνακα αξιολόγησης (με τους Αριθμούς Μητρώων και όλα  τα 

στοιχεία αξιολόγησης των φοιτητών) στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα). 

8. Επί του ανωτέρω πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών που 

αρχίζει από την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 

14:00. 

9. Την πραγματοποίηση της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Εφορίας το συντομότερο δυνατό 

μετά την λήξη των πέντε (5) ημερών των ενστάσεων, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί 

την Δευτέρα  9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. για να ελέγξει τυχόν ενστάσεις και να αναρτήσει 

τον οριστικό κατάλογο  αξιολογικής κατάταξης όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν  αίτηση. 
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Ο Πρόεδρος 

 

 

Βρυώνης Γεώργιος 

             Καθηγητής 

 Τα Μέλη: 

 

 

1. Καραβίδα Βασιλική 

 

 

2. Ματσούλη Λευκοθέα 

 

 

3. Δάλλα Έφη 

 

4.Κροκίδη Φανή 

                                      

                 Ο Γραμματέας 

           Γεώργιος Κώτσης 

 

 

  

 


