
                                      

Σ.Ε.Υ.Π. Παράρτημα Ιωαννίνων 

4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών  

τκ. 45500 

Κώτσης Γεώργιος 

2651050750                         Αρ.: 3η (Συνεδρίαση Ε.Ε.Φ.Ε. Ιωαννίνων) 

 Ημερομηνία: 25-10-2017 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

Σήμερα  25-10-2017, ημέρα Τετάρτη 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 στην 3η  συνεδρίαση, στο γραφείο του Προέδρου της 

Ε.Ε.Φ.Ε., στα Ιωάννινα, μετά την υπ’ αριθμ. 1049/23.10.2017 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 ΙΝΕΔΒΙΜ, 

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.  

 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης, εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που 

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. 
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1.  «Έγκριση του πίνακα αξιολόγησης πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φοιτητική Εστία 

Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018» 

2. «Διάφορα  

ΘΕΜΑ 1: «Έγκριση του πίνακα αξιολόγησης πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη 

Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018» 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Ε. Ιωαννίνων εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα και θέτει υπόψη των μελών  

τον πίνακα αξιολόγησης των πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις επιλογής στεγαζομένων (άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). 

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

συνολικά σαράντα επτά (47) αιτήσεις πρωτοετών φοιτητών.   

Απ’ αυτές: 

α) Οι δύο (2)  αιτήσεις αφορούν φοιτητές που εισάγονται με το 5% (κατηγορία ειδικών παθήσεων) που κατ’ 

εξαίρεση στεγάζονται στη Φ. Εστία χωρίς να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης (παρ. 3 του άρθρου 8 

του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). 

β) Μία (1) αίτηση αφορά φοιτήτρια που εισήχθη με την κατηγορία τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού και τέκνων 

Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.  

γ) Δώδεκα (12) αιτήσεις δεν έχουν  τα συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται:  

 

α) Την έγκριση του πίνακα αξιολόγησης των πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας 

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. 

β) Την εισαγωγή τριάντα πέντε  (35) πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων, λόγω της 

ύπαρξης κενών κλινών και των πολύ χαμηλών κατά κεφαλήν εισοδημάτων τους, και σύμφωνα με την παρ. 4α 

του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 5  Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου 

γ) Την στέγαση των δύο (2) φοιτητριών που εισάγονται με το 5% (κατηγορία ειδικών παθήσεων) κατ’ 

εξαίρεση, χωρίς να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης (παρ. 3 άρθρου 8 του   Κανονισμού Λειτουργίας 

Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου).   

δ) Την στέγαση όσων φοιτητών ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και υπέβαλαν ή αναμένεται να υποβάλουν 

αίτηση στέγασης. 

ε) Οι δώδεκα (12) πρωτοετείς  φοιτητές  που δεν επισύναψαν τα δικαιολογητικά τους, να τα προσκομίσουν το 

χρονικό διάστημα των ενστάσεων (διατίθενται συνολικά σαράντα πέντε (45) δωμάτια για πρωτοετείς 

φοιτητές) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας (Ιωάννινα).  Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
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των δικαιολογητικών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις τους αυτομάτως θα 

απορριφθούν. 

στ) Την επίσπευση της διαδικασίας παραλαβής των κλινών/δωματίων στους πρώτους εισακτέους του πίνακα 

αξιολόγησης, λόγω της έναρξης του ακαδημαϊκού έτος και κατά συνέπεια της επιτακτικής ανάγκης για 

στέγαση(οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν σταδιακά δωμάτια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).  

ζ) Την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στους πίνακες ανακοινώσεων του 

Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας της ΣΕΥΠ στα Ιωάννινα. 

 

Η Επιτροπή Εφορείας μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

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

 Τον πίνακα αξιολόγησης των πρωτοετών  φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού  

 Την ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης πρωτοετών φοιτητών για τις Φ. 

Εστίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

α π ο φ α σ ί ζ ει   ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Την έγκριση του πίνακα αξιολόγησης των πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και 

Σταδιοδρομίας 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.   

2.  Την εισαγωγή τριάντα πέντε  (35) πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων, λόγω 

της ύπαρξης κενών κλινών και των πολύ χαμηλών κατά κεφαλήν εισοδημάτων τους, και σύμφωνα με 

την παρ. 4α του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 5  Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι.  

Ηπείρου. 

3. Την στέγαση των δύο (2) φοιτητριών που εισάγονται με το 5% (κατηγορία ειδικών παθήσεων) κατ’ 

εξαίρεση, χωρίς να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης (παρ. 3 άρθρου 8 του   Κανονισμού 

Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου.   

4. Την στέγαση όσων φοιτητών ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και υπέβαλαν ή αναμένεται να 

υποβάλουν αίτηση στέγασης. 

5. Οι δώδεκα (12) πρωτοετείς  φοιτητές  που δεν επισύναψαν τα δικαιολογητικά τους, να τα 

προσκομίσουν το χρονικό διάστημα των ενστάσεων (διατίθενται συνολικά σαράντα πέντε (45) 

δωμάτια για πρωτοετείς φοιτητές) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας (Ιωάννινα).  Σε 

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

αιτήσεις τους αυτομάτως θα απορριφθούν.  
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6. Την επίσπευση της διαδικασίας παραλαβής των κλινών/δωματίων από τους πρώτους εισακτέους του 

πίνακα αξιολόγησης, λόγω της έναρξης του ακαδημαϊκού έτος και κατά συνέπεια της επιτακτικής 

ανάγκης για στέγαση(οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν σταδιακά δωμάτια, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα) .  

7. Την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στους πίνακες ανακοινώσεων 

του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας της ΣΕΥΠ στα Ιωάννινα. 

 

Επί του ανωτέρω πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 3 

Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. 

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφορίας Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 για να ελέγξει τυχόν ενστάσεις 

και να καταρτήσει τον οριστικό κατάλογο αξιολογικής κατάταξης όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν 

αίτηση.  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΘΕΜΑ 2: «Εξέταση εκπρόθεσμων ενστάσεων φοιτητών παλιαών εξαμήνων Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018» 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Ε. Ιωαννίνων εισάγει προς συζήτηση το θέμα και ενημερώνει τα μέλη 

της Επιτροπής ότι υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα οι παρακάτω ενστάσεις με αριθμ. πρωτ.: 

1047/12.10.17,  1052/24.10.17,  1050/23.10.17,  1048/17.10.17, αντίστοιχα με Α.Μ.:17092, Τμήμα 

Λογοθεραπείας, Α.Μ.:17895, Τμήμα Νοσηλευτικής Α.Μ:16839, Τμήμα Νοσηλευτικής, και Α.Μ.: 

17479, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.   

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

έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια εισηγείται: 

την απόρριψη των ενστάσεων με με αριθμ. πρωτ.: 1047/12.10.17,  1052/24.10.17,  1050/23.10.17,  

1048/17.10.17, αντίστοιχα με Α.Μ.:17092, Τμήμα Λογοθεραπείας, Α.Μ.:17895, Τμήμα Νοσηλευτικής 

Α.Μ:16839, Τμήμα Νοσηλευτικής, και Α.Μ.: 17479, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής,  ως εκπρόθεσμες, 

σύμφωνα με την παρ. 1.α του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εκτός  εάν 

βεβαιωθεί ότι συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Σε αυτή την 

περίπτωση οι φοιτητές παλαιών εξαμήνων που κατέθεσαν εκπρόθεσμα δικαιολογητικά τίθενται σε λίστα 

επιλαχόντων και θα επαναξιολογηθούν εάν υπάρξουν κενά δωμάτια στη Φ.Ε. Ιωαννίνων. 

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

έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α   

 

την απόρριψη των ενστάσεων με με αριθμ. πρωτ.: 1047/12.10.17,  1052/24.10.17,  

1050/23.10.17,  1048/17.10.17, αντίστοιχα με Α.Μ.:17092, Τμήμα Λογοθεραπείας, Α.Μ.:17895, 

Τμήμα Νοσηλευτικής Α.Μ:16839, Τμήμα Νοσηλευτικής, και Α.Μ.: 17479, Τμήμα Προσχολικής 

Αγωγής.  ως εκπρόθεσμες, σύμφωνα με την παρ. 1.α του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 

Φ. Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εκτός  εάν βεβαιωθεί ότι συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, οι οποίοι 

χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές παλαιών εξαμήνων που 

κατέθεσαν εκπρόθεσμα δικαιολογητικά τίθενται σε λίστα επιλαχόντων και θα επαναξιολογηθούν εάν 

υπάρξουν κενά δωμάτια στη Φ.Ε. Ιωαννίνων. 

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Βρυώνης Γεώργιος 

             Καθηγητής 

 Τα Μέλη: 

 

 

1. Καραβίδα Βασιλική 

 

 

2. Ματσούλη Λευκοθέα 

 

 

3. Δάλλα Έφη 

 

4.Κροκίδη Φανούλα 

                                      

                 Ο Γραμματέας 

 

 

           Γεώργιος Κώτσης 

 

 

  

 


