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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΤΕΙ 

Θεσσαλίας» 

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ .Ε . Ι .  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

(Συνεδρίαση 22/12.5.2014, 4ο θέμα) 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 53 του Ν.4009/2011 «Φοιτητική μέριμνα – 

Υγειονομική Περίθαλψη» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 
και της παρ. 20 ιζ του άρθρου 8 του ιδίου Νόμου. 

2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών εστιών και την ανάγκη 
τροποποίησης του υπάρχοντος κανονισμού λειτουργίας. 

3. Την εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου, κ. Ευστάθιου Βελισσαρίου, σύμφωνα με 
το κείμενο του τροποποιημένου Κανονισμού που κατατέθηκε στη Συνέλευση. 

4. Την αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου για το διορισμό του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013. 

5. Την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 

6. Την αριθ. πρωτ. 5381/28.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΝ4691-Ι9Μ) απόφαση συγκρότησης 
της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, όπως ισχύει. 

7. Το πρακτικό υπ’ αριθμό 22/12-5-2014 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Τροποποιούμε τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
ως προς το άρθρο 8 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και το άρθρο 11 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ως ακολούθως:  
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
…………………………………………………………………………………………………… 
Άρθρο 8ο 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Η επιλογή των στεγαζόμενων γίνεται με σύστημα μηχανογράφησης σύμφωνα με την 
παρακάτω διαδικασία: 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟ46914Κ-20Χ



1. Στις Εστίες στεγάζονται χωρίς να  ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 
στεγαζόμενων οι παρακάτω κατηγορίες1: 
Α) Ορφανοί από δύο γονείς στεγάζονται οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εισόδημα. 
Β) Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Γ) Τέκνα ανύπαντρων μητέρων. 
Δ) Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ιδρύματα. 
2. Φοιτητές  - υποψήφιοι που δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και η 
αίτησή τους αξιολογείται με βάση το οικογενειακό εισόδημα2, σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία: 
Α) Υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψηφίου δηλαδή διαιρείται το συνολικό 
οικογενειακό εισόδημα με τον αριθμό μελών της οικογένειάς του.3 
Β) Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου αποτελείται από τους γονείς και 
αδέλφια ανύπαντρα κάτω των 24 ετών, αν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών, αν αυτά 
σπουδάζουν. 
Γ) Στο παραπάνω υπολογιζόμενο κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει γίνεται μείωση 
κατά 50% στις παρακάτω ομάδες φοιτητών:   

 Ορφανοί από έναν γονιό. 

 Στις περιπτώσεις που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και άλλα αδέλφια (στοιχεία που 
φαίνονται από σχετική βεβαίωση) για κάθε παιδί. 

 Εάν υπάρχει αναπηρία στους γονείς πάνω από 67%. 

 Εάν οι γονείς είναι άνεργοι και αφού προσκομιστεί βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ ή οι 
κάρτες Ανεργίας πρόσφατα θεωρημένες . 

Δ) Στο παραπάνω υπολογιζόμενο κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει γίνεται μείωση 
κατά 25% στις παρακάτω ομάδες φοιτητών:   

 Εάν οι γονείς του είναι διαζευγμένοι. 

 Εάν υπάρχει αναπηρία αδελφής/ου πάνω από 67%. 

 Εάν το οικογενειακό εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες. 
3. Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω 
προϋποθέσεις αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά. Οι σχετικές μειώσεις πάντως δεν 
μπορούν να ξεπεράσουν το 75% του πραγματικού εισοδήματος. 
4. Οι Εφορείες των Εστιών θα ανακοινώνουν μέχρι 5 Ιουλίου τα ονόματα φοιτητών παλαιών 
ετών που δικαιούνται στέγασης. Η παράδοση των δωματίων προς χρήση γίνεται από 1/9 
μέχρι 20/9 από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 
5. Εάν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου οι δικαιούμενοι στέγασης φοιτητές δεν παραλάβουν τα 
δωμάτιά τους, τότε παύει να υφίσταται το σχετικό δικαίωμα και τα δωμάτια παραχωρούνται 
στους επιλαχόντες μέσα σε 5 ημέρες. 
6. Η διάρκεια διαμονής των στεγαζόμενων φοιτητών στις Εστίες λήγει τον Ιούλιο, σύμφωνα 
με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, πλην των περιπτώσεων της επόμενης παραγράφου. 
7. Στεγαζόμενοι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν κατ’ εξαίρεση στις Εστίες και το 
καλοκαίρι, για όσο χρόνο κάνουν πρακτική, ασχολούνται με εργαστήρια, κλινικές ή ασκήσεις 
του τμήματός τους ή κατά το χρόνο που ιδίως λόγω εξετάσεων παρατείνεται η ακαδημαϊκή 
περίοδος, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το τμήμα τους. 

                                                           
1
 Η Εφορεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει δωμάτιο σε φοιτητή των παρακάτω 

κατηγοριών αν η οικονομική του κατάσταση είναι εξαιρετικά υψηλή. 

2 
 Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, 

καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο οικογενειακό εισόδημα ή ατομικό 

εισόδημα του φοιτητή. 
3
 α) Αν κάποιος υποψήφιος δεν υποβάλλει εκκαθαριστικό σημείωμα της οικονομικής εφορίας (διότι 

δεν υποχρεούται προς τούτο) λαμβάνεται ως ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα το προβλεπόμενο 

από τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. 

β) Αν υπάρχει και ατομικό εισόδημα τότε ως τελικό κατά κεφαλήν εισόδημα του υποψηφίου είναι 

το άθροισμα του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. 

 

  

ΑΔΑ: ΒΙΙΟ46914Κ-20Χ



8. Στεγαζόμενοι έχουν δικαίωμα παραμονής αφού έχουν επιλεγεί στις Εστίες για όσα χρόνια 
σπουδών απαιτούνται κανονικά για να πάρουν πτυχίο συν δύο εξάμηνα. Όσοι φοιτητές με 
τη λήξη Χειμερινού Εξαμήνου συμπληρώνουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια 
παραμονής κατ’ εξαίρεση θα επιτρέπεται να μείνουν άλλο ένα εξάμηνο, διότι θα τους είναι 
δύσκολο να προχωρήσουν σε εξεύρεση άλλης λύσης. 
9. Κατά την κατάρτιση των καταλόγων εισδοχής στις Εστίες από την Εφορεία το 20% των 
θέσεων παραμένει αδιάθετο για τους πρωτοετείς φοιτητές. Στα ποσοστά αυτά κατανομής δε 
συμπεριλαμβάνονται τα δωμάτια που διατίθενται για τους φοιτητές προγραμμάτων 
ανταλλαγής και τους επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού. Σε περίπτωση που τα δωμάτια 
αυτά δεν καλυφθούν, η Εφορεία μπορεί να τα διαθέσει ανάλογα με τις ανάγκες στέγασης. 
10. Δωμάτια που προορίζονται για τη στέγαση φοιτητών του προγράμματος Erasmus, 
μπορούν να δοθούν σε φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική ζήτηση.   
11. Προβλέπεται η δυνατότητα διαμονής μεταπτυχιακών φοιτητών με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% των συνολικών θέσεων. 
12. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιούμενων στέγασης φοιτητών διενεργείται κάθε έτος 
με σύστημα μηχανογράφησης. 
13. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας παραλαμβάνει στο τέλος του έτους τα δωμάτια, αφού 
γίνει πρώτα καταγραφή των ζημιών και κοστολόγηση στους φοιτητές. 
14. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών, 
αξιολόγησης και επιλογής, εκ μέρους των υποψηφίων υποτρόφων, επιλαμβάνεται ο 
αρμόδιο Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. Για την εύρυθμη λειτουργία των εστιών και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών 
δαπανών (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, καθαριότητας, θέρμανσης) λόγω της χρήσης 
των δωματίων, κρίνεται αναγκαία η οικονομική συμμετοχή των στεγαζομένων 
φοιτητών.  

2. Η συμμετοχή διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του δωματίου (μονόκλινο ή 
δίκλινο) και το κτηριακό συγκρότημα. Επίσης, οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα και 
με την κατηγορία των στεγαζομένων (Φοιτητές, Καθηγητές, ΑΜΕΑ ή φοιτητές 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ERASMUS).  

3. Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ιδρύματα απαλλάσσονται από την 
καταβολή οικονομικής συμμετοχής.   

4. Σε ειδικές περιπτώσεις εγκρίνεται η απαλλαγή από την οικονομική συμμετοχή, με 
εισήγηση της Εφορίας και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ. 

5. Το ύψος της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της 
Συνέλευσης. 

 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

 ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Ε.Ι. 

 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
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