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Αριθμ. απόφ. Φ.ΔΔ.1/13.3/1518/8-7-2016 (1)
    Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 

μεταπτυχιακές σπουδές».
2. Του άρθρου 6 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

3. Του άρθρου 8 παρ. 18 περ. ε του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

4. Του άρθρου 8 παρ. 10 περ. δ του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

5. Του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών 
του ΤΕΙ ΔΜ,σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Δομή και κανόνες λειτουργίας των Π.Μ.Σ.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακε-
δονίας έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργά-
νωση μεταπτυχιακών σπουδών και χορηγεί Μεταπτυ-

χιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τον 
Ν.3685/2008 όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μπορούν 
να οργανώνουν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα 
τμήματα του ιδρύματος ή άλλων τμημάτων Ελληνικών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή με Τμήματα 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την 
χορήγηση Μ.Δ.Ε., σε συναφείς ειδικότητες με τα αντικεί-
μενά τους ή τα αντικείμενα των Τομέων τους.

Σε περίπτωση Διακρατικών/Διιδρυματικών/Διατμη-
ματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα-
ταρτίζεται Eιδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) από τις 
Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται από τις οικεί-
ες Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ) των Ιδρυμάτων 
προκειμένου για Διακρατική/Διιδρυματική/ Διατμηματική 
Συνεργασία ή από την Σ.Ε.Σ των ελληνικών Ιδρυμάτων και 
το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος 
έγκρισης Π.Μ.Σ. αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσε-
ων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και η δυνατότητα 
των εμπλεκομένων αυτών Τμημάτων να υποστηρίξουν 
εκπαιδευτικά το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.

Άρθρο 2
Όργανα Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα λειτουργίας των Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας είναι:

α. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύ-
ματος: Περιλαμβάνει τα μέλη Ε.Π. που με οποιαδήποτε 
ιδιότητα είναι μέλη της και δύο εκπροσώπους των με-
ταπτυχιακών φοιτητών που ορίζονται από το Σύλλογο 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

β. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 
οικείου Τμήματος: Απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και 
δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και 
εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών 
της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχια-
κών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλο-
γής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από 
επί μέρους διατάξεις. Για διατμηματικά ή δι-ιδρυματικά 
ΠΜΣ οι αρμοδιότητες της ΓΣΕΣ ασκούνται από τη ΕΔΕ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: Απαρτί-
ζεται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν ανα-
λάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος.

δ. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στο εξής Ε.Δ.Ε: 
συγκροτείται από μέλη ΕΠ/ΔΕΠ των Ιδρυμάτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του προγράμματος, όπως 
προβλέπεται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

ε. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ.: Προεδρεύει της Σ.Ε., ορί-
ζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος ή της ΕΔΕ, για 
διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην 
Ε.Δ.Ε. και στη Σ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελε-
σματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

στ. Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Έχει 
την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μετα-
πτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

Άρθρο 3
Οργάνωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα-
τος εισηγείται προς την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
του Ιδρύματος για την ίδρυση Προγραμμάτων Σπου-
δών Δευτέρου Κύκλου (Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, Π.Μ.Σ).

2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καταρ-
τίζεται από Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 
Καθηγητές της Σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου, 
και συγκροτείται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος, ή σε περίπτωση συνεργασίας 
Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις Γενικές Συνελεύσεις 
Ειδικής Σύνθεσης των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Η 
τελική έγκριση Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη 
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.

3. Το Τμήμα ή η ΕΔΕ συντονίζει και οργανώνει τα Προ-
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που υπάγονται σε 
αυτό. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών λει-
τουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος 
ή και αυτόν των άλλων Ιδρυμάτων σε περίπτωση συ-
νεργασίας.

4. Οι ημερομηνίες των επιμέρους δραστηριοτήτων 
εκάστου προγράμματος, όπου και όσο είναι εφικτό, 
ακολουθούν το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. 
Οι παρεκκλίσεις από το γενικότερο ακαδημαϊκό ημε-
ρολόγιο αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος ή της ΕΔΕ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή 
του προγράμματος.

5. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες, πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται 
από τον Διευθυντή του προγράμματος και εγκρίνεται 
από τη Σ.Ε. ή την Ε.Δ.Ε., το πρόγραμμα μαθημάτων του 
ΠΜΣ, το οποίο ανακοινώνεται με ευθύνη του Διευθυντή 
του προγράμματος και το οποίο περιέχει: α) τα τυπικά 
προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου, β) τα μέλη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού που θα διδάξουν κάθε μά-

θημα του (τυπικού) προγράμματος και γ) την ημέρα, την 
ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιείται 
κάθε μάθημα.

6. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας οργανώνονται με βάση το ευρω-
παϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω-
τικών μονάδων, ώστε να μπορούν να περιγραφούν με 
την απόδοση πιστωτικών μονάδων, σε όλα τα αυτοτελή 
εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες 
που τα συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η μετα-
φορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα 
αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου 
ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

7. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται με βάση το 
περίγραμμα του προγράμματος σπουδών, το οποίο πε-
ριλαμβάνει:

α) τους τίτλους των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή 
μαθημάτων,

β) την περίληψη και μια ενδεικτική διάρκεια διδασκα-
λίας τους,

γ) τις μορφές διδασκαλίας που κρίνονται κατάλληλες 
για κάθε μάθημα.

8. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
ή η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του προ-
γράμματος σπουδών για την μορφή διδασκαλίας κάθε 
μαθήματος (θεωρητική, εργαστηριακή ή μεικτή μορφή 
διδασκαλίας).

9. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του 
απονέμεται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εξε-
ταστεί επιτυχώς στα μαθήματα και στην μεταπτυχιακή 
του διατριβή που προβλέπονται από το Πρόγραμμα 
Σπουδών, σε συνδυασμό με την επιτυχή επίδοσή του 
στο σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων και συ-
γκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των πιστωτικών 
μονάδων του προγράμματος.

Άρθρο 4
Κανόνες λειτουργίας

Κάθε Π.Μ.Σ. λειτουργεί με βάση το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148 τ.Α΄/16.7.2008), τον παρόντα κανονισμό και τον κα-
νονισμό κάθε προγράμματος, ο οποίος ψηφίζεται από 
την ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ, κατά περίπτωση. Ο κανονισμός κάθε 
μεταπτυχιακού προγράμματος δεν μπορεί να έρχεται σε 
αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αλλά 
θα αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου 
προγράμματος.

Τα προγράμματα μπορούν να λειτουργούν σαν 
πλήρους φοίτησης (fulltime) και μερικής φοίτησης 
(parttime). Ο χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων 
πλήρους φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστον τρία (3) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής 
εργασίας) ενώ τα προγράμματα μερικής φοίτησης είναι 
κατ’ ελάχιστον έξι (6) εξάμηνα (συμπεριλαμβανομένης 
της διπλωματικής εργασίας).

Η λειτουργία του ΠΜΣ δε μπορεί να αποβαίνει σε βά-
ρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος που το διοργανώνει, αυτόνομα ή σε διατμη-
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ματικό επίπεδο ή της λειτουργίας του Ιδρύματος γενικό-
τερα. Στα πλαίσια αυτά:

• Μέλη ΕΠ μπορούν να διδάσκουν σε Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα του Ιδρύματος, εφόσον έχουν καλύψει το 
εκπαιδευτικό έργο που υποχρεούνται στο προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τους.

• Μέλος ΕΠ του Ιδρύματος δε δύναται
1. να διδάσκει περισσότερες των έξι (6) ωρών εβδο-

μαδιαία σε ΠΜΣ
2. να συμμετέχει σε περισσότερα των τριών (3) μετα-

πτυχιακών μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και
3. να συμμετέχει σε κάθε περίπτωση πάνω από το 25% 

των μαθημάτων ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών.

• Το ανώτατο ημερήσιο όριο ωρών διδασκαλίας μέ-
λους ΕΠ του Ιδρύματος δεν μπορεί να ξεπερνά αθροι-
στικά (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών) τις 8 ώρες διδασκαλίας.

Άρθρο 5
Αμοιβές

• Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων του ΠΜΣ 
που είναι και μέλη ΕΠ του ΤΕΙ ΔΜ δε δύναται να ξεπερνά 
τα 80 € και μπορεί να διαμορφώνεται, ανάλογα με τη 
βαθμίδα στην οποία ανήκουν.

• Η αποζημίωση του Διευθυντή του ΠΜΣ δε δύναται 
να ξεπερνά τις 6.000 ευρώ ανά κύκλο ΠΜΣ.

• Οι λοιπές αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 
ίδρυσης του προγράμματος.

• Σε περίπτωση μη ύπαρξης κονδυλίων για την αποζη-
μίωση του το μέλος ΕΠ δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη 
διδασκαλία του (ων) μαθήματος (ων) που έχει αναλάβει 
μέχρι το πέρας του εξαμήνου.

Άρθρο 6
Εισακτέοι στα ΠΜΣ -Διαδικασίες Επιλογής

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής. Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν 
την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επι-
τροπή μελών Ε.Π. του οικείου Τμήματος, ή Τμημάτων 
που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Ο 
πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την 
ΕΔΕ, κατά περίπτωση.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρί-
ως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α. το βαθμό πτυχίου
β. τη επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι 

σχετικά με τα γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
γ. τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
δ. επαγγελματική δραστηριότητα
ε. τη αποδεδειγμένη γνώση της ξένης γλώσσας που 

απαιτείται από το ΠΜΣ
Αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ-

μογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωμα-
τικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνε-
ντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται 
κατά την επιλογή, είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων που μπορεί να οριστεί 
σε κάθε κύκλο ΠΜΣ είναι σαράντα (40). Επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε 
στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσω-
τερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Ως 
υπεράριθμος δύναται να συμμετέχει ένα (1) μέλος ΕΤΕΠ 
και ένα μέλος Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος 
κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.ΕΣ. ή της Ε.Δ.Ε., ανά κύκλο 
προγράμματος.

Άρθρο 7
Κριτήρια γλωσσομάθειας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική ή/και η αγγλική. Η γλώσσα λειτουργίας του ΠΜΣ 
ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ.

Το κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να απαιτεί από τους υποψηφί-
ους την γνώση ξένης γλώσσας για την μελέτη της ξένης 
βιβλιογραφίας. Η ελάχιστη γνώση της ξένης γλώσσας 
πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου για τις ξέ-
νες γλώσσες ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας από το 
Υπουργείο Παιδείας.

Εάν δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό, η γνώση της 
ξένης γλώσσας μπορεί να αξιολογείται, με απόφαση της 
ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ, από επιτροπή που συγκροτεί ο Διευθυ-
ντής του προγράμματος σε συνεργασία με τα μέλη ΕΠ 
του Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο Ξένων Γλωσσών.

Άρθρο 8
Διδασκαλία – Επίβλεψη Μεταπτυχιακών φοιτη-
τών

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις του 
Προγράμματος μπορούν να αναλαμβάνουν:

α) Μέλη Ε.Π. (καθηγητές, αν. Καθηγητές, επ. Καθηγητές, 
καθηγητές εφαρμογών) του οικείου Τμήματος ή άλλων 
Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες 
λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, ομότιμοι καθηγητές, επι-
σκέπτες, ειδικοί επιστήμονες ή επιστημονικοί συνεργά-
τες του Ιδρύματος, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
διδασκόμενο μάθημα.

β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμά-
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημο-
νική ή συγγραφική δραστηριότητα.

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων 
του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την ΕΔΕ στην αρχή 
του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου

3. Για την ανάπτυξη ειδικών θεμάτων μπορούν να προ-
σκαλούνται επιστήμονες ή στελέχη αναγνωρισμένου 
κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο 
σε διδάσκοντες βάσει του Π.δ. 407/1980, σε Ε.ΔΙ.Π και 
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Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., οι 
οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά 
προσόντα.

4. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη Γενι-
κή Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή της ΕΔΕ 
ένα μόνιμο μέλος Ε.Π., ως επιβλέπων. Η Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και ο επιβλέπων έχουν 
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
πορείας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνω-
ρισμένων Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη Ε.Π., μπορεί να 
ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 9
Διαδικασίες αναστολής φοίτησης - Απουσίες

Η αδικαιολόγητη απουσία των φοιτητών πέραν του 
25% των συνολικών ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένου 
μαθήματος έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του φοιτη-
τή να επαναλάβει την παρακολούθηση μαθήματος σε 
επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Αν και πάλι απουσιάσει 
αδικαιολόγητα πέραν του 25% των ωρών διδασκαλίας 
του συγκεκριμένου μαθήματος έχει ως συνέπεια τη δια-
γραφή του από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, που 
εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε, η οποία μπορεί να 
αποφασίσει και την μετάταξη του φοιτητή σε αντίστοιχο 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης εφ’ όσον λειτουργεί στο 
Τμήμα που διοργανώνει το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση 
συνέχισης αδικαιολόγητων απουσιών, πέραν του 25% 
ο σπουδαστής διαγράφεται μετά από απόφαση της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής, που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
της Ε.Δ.Ε.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς 
την Σ.Ε. ή την Ε.Δ.Ε την αναστολή της φοίτησης για συ-
νολικό χρονικό διάστημα έως το 50% του τυπικού χρό-
νου φοίτησης του ΠΜΣ παραθέτοντας τους σχετικούς 
λόγους. Η αναστολή δίνεται με απόφαση της Σ.Ε. ή της 
Ε.Δ.Ε. Κατά τη χρονική διάρκεια της αναστολής φοίτησης 
δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Άρθρο 10
Διάρκεια φοίτησης

I. Διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. 

ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του κάθε Τμήματος στο οποίο 
ανήκει το Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Σ.Ε.Σ. και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα σπουδών.

Σε περίπτωση λειτουργίας Π.Μ.Σ μερικής φοίτησης, η 
διάρκειά του ορίζεται ως διπλάσια της ελάχιστης διάρ-
κειας πλήρους φοίτησης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σε τμήμα πλήρους 
φοίτησης ενός Π.Μ.Σ., ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τη 
συνέχιση των σπουδών του σε Τμήμα μερικής φοίτησης 
του ίδιου Π.Μ.Σ. (εάν αυτό προσφέρεται) και αντίστροφα.

II. Διαδικασίες Διαγραφής
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας 

φοίτησης ή ελλιπούς φοίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 
6 παραπάνω, ο φοιτητής διαγράφεται. Στην περίπτωση 
αυτή τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
ολοκληρώσει τις σπουδές του το αργότερο εντός δύο 
ακαδημαϊκών ετών πέραν της κανονικής διάρκειας του 
Π.Μ.Σ. Μετά το τέλος της περιόδου αυτής ο φοιτητής 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11
Πειθαρχικά παραπτώματα

Φοιτητής\τρια του ΠΜΣ διαγράφεται από το ΠΜΣ σε 
περίπτωση διαπίστωσης λογοκλοπής στην μεταπτυχι-
ακή εργασία.

Για τα πειθαρχικά παραπτώματα και την αντιμετώπισή 
τους ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στον εσω-
τερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 12
Πρόγραμμα σπουδών

Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, 
είναι δεκατρείς (13). Η Γ.Σ.Ε.Σ. του κάθε Τμήματος ή η ΕΔΕ 
σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005, τον Νόμο 3685/2008 
και την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 περί 
εφαρμογής του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων καθορίζει:

• τον αριθμό των ελάχιστων διδακτικών ωρών ανά 
εξάμηνο και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,

• τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων
• το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε Π.Μ.Σ., και το 

ωρολόγιο πρόγραμμα,
• το πρόγραμμα εξετάσεων και το ακαδημαϊκό ημερο-

λόγιο που θα περιλαμβάνει:
α. ημερομηνία έναρξης εξαμήνου
β. ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος
γ. ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος
δ. ημερομηνία καταβολής διδάκτρων
ε. ημερομηνία λήξης του εξαμήνου. 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διανέμεται στους μετα-

πτυχιακούς φοιτητές με την έναρξη του αντίστοιχου εξα-
μήνου και θα αναρτάται στις ιστοσελίδες των τμημάτων 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΠΜΣ και στην 
ιστοσελίδα του ίδιου του προγράμματος.

Κάθε ΠΜΣ του ΤΕΙ ΔΜ περιλαμβάνει υποχρεωτική 
παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος 
Σπουδών και την εκπόνηση και παρουσίαση της μετα-
πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα διαρκούν από Οκτώ-
βριο μέχρι Ιούνιο ή και Ιούλιο (ανάλογα με τις ανάγκες 
ολοκλήρωσης του ΠΜΣ). Τα μαθήματα των ΠΜΣ μπο-
ρούν να πραγματοποιούνται εκτός εργάσιμων ημερών 
ανάλογα με τις ανάγκες του.

Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων του προ-
γράμματος σπουδών του ΠΜΣ δύναται να πραγματο-
ποιούνται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες. Για την παρακολούθηση των παράλλη-
λων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ χορηγεί-
ται βεβαίωση.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις για τη λήψη του διπλώματος

Για την λήψη του διπλώματος απαιτείται η συγκέντρω-
ση των απαιτούμενων από το ΠΜΣ πιστωτικών μονάδων 
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με την επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων 
και της Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 14
Διαδικασίες αναθεώρησης

Η αναθεώρηση ενός Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνεται μετά την 
παρέλευση τριετίας από την έγκριση λειτουργίας του 
και γίνεται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.του κάθε 
Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ..

Άρθρο 15
Αξιολόγηση ποιότητας

Το πρόγραμμα και οι διδάσκοντες σ’ αυτό αξιολογού-
νται σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005 και τις διαδικασίες 
της Α.ΔΙ.Π.. Συγκεκριμένα, από την 9η έως τη 12η εβδο-
μάδα μαθημάτων, σε κάθε μάθημα του ΠΜΣ, μοιράζε-
ται στους φοιτητές ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση 
του μαθήματος όπως και των διδασκόντων του. Με την 
κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διατριβής, ο φοιτητής κα-
ταθέτει στη γραμματεία του ΠΜΣ και συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ΠΜΣ. Η σύνταξη των 
ερωτηματολογίων γίνεται από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος 
και η επεξεργασία τους γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή 
του ΠΜΣ από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε συνεργασία 
πάντα με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Με ευθύνη της Σ.Ε. του ΠΜΣ συντάσσεται έκθεση 
αξιολόγησης στο τέλος του κάθε κύκλου σπουδών του 
ΠΜΣ. Η έκθεση εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ και 
στη συνέχεια υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 
Τα περιεχόμενα της έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται από 
την ΑΔΙΠ ή την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Άρθρο 16
Γραμματειακή κάλυψη

Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και 
τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος και μπορεί 
να στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους 
του Τ.Ε.Ι. ή έκτακτους με σύμβαση έργου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Συνέλευ-
σης του ΤΕΙ μπορεί να δημιουργηθεί Γραμματεία ΠΜΣ 
η οποία και θα υποστηρίζει κεντρικά όλα τα ΠΜΣ του 
Ιδρύματος. Η Γραμματεία του κάθε ΠΜΣ έχει τις ακόλου-
θες αρμοδιότητες:

α. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών, μετά την λήψη της σχετικής απόφασης από 
την ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ. 

β. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών. 

γ. Εγγραφές (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής) των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. 

δ. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων μεταπτυχιακών 
φοιτητών ανά πρόγραμμα και μάθημα. 

ε. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο μεταπτυ-
χιακό φοιτητή και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια των 
σπουδών. 

στ. Έκδοση δελτίων βαθμολογίας των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 

ζ. Τήρηση πρακτικών.

η. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώ-
σεων, που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφε-
ρομένων και υπογράφονται από τον Γραμματέα του ΠΜΣ.

Άρθρο 17
Φοίτηση

α. Τα ΠΜΣ εισάγουν φοιτητές μία φορά κάθε έτος. Η 
σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του νέου κύκλου 
του ΠΜΣ.

β. Εάν κάποιος φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις έχει 
τη δυνατότητα να επαναλάβει τις εξετάσεις του μαθή-
ματος μέχρι δύο ακόμα φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας 
ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. 

γ. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται μέσα σε ελάχι-
στο χρονικό διάστημα έξι μηνών από την επίσημη έγκρι-
ση του θέματος από τη ΣΕ ή την ΕΔΕ του Π.Μ.Σ.

δ. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να απο-
τύχει ο φοιτητής ανά εξάμηνο είναι το 50% των μαθημά-
των του τυπικού εξαμήνου.

ε. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλωμα-
τικής εργασίας τότε η διπλωματική εργασία επαναλαμ-
βάνεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωση και δεύτερης 
αποτυχίας, ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση παρακολού-
θησης του Προγράμματος και δεν του απονέμεται το 
ΜΔΕ. 

στ. Για την εκπόνηση της ΜΔΕ ορίζεται από τη ΣΕ 
επιβλέπων καθηγητής ένας από τους διδάσκοντες στο 
ΠΜΣ. Η εξέταση της ΜΔΕ γίνεται από τριμελή επιτροπή 
που ορίζεται από τη ΣΕ και αποτελείται από διδάσκοντες 
στο ΠΜΣ. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι πρόεδρος της 
εξεταστικής επιτροπής. Ο τελικός βαθμός είναι ο αριθ-
μητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών 
της εξεταστικής επιτροπής. 

ζ. Η βαθμολογική κλίμακα είναι μηδέν έως δέκα (0-10) 
και ως κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 
πέντε (5). 

η. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μά-
θημα ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην πρώτη 
παράδοση του μαθήματος. 

θ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επικυρώνονται 
και οριστικοποιούνται από τη ΣΕ, η οποία ορίζει σε κάθε 
μάθημα ένα μέλος της για τη δειγματοληπτική εξέταση 
γραπτών ή/και εργασιών των φοιτητών. 

ι. Οι Μ.Φ συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι οποί-
οι ορίζονται από τον νόμιμο σύλλογο μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλα τα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ Δυτ. Μα-
κεδονίας, στα οποία προβλέπεται από το νόμο η συμμε-
τοχή τους, καθώς και στα εκλεκτορικά σώματα για την 
ανάδειξη Προεδρικών Αρχών, Διευθυντών των Σχολών 
και Προϊσταμένων των Τμημάτων όπως ορίζεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Για τα κοινά Π.Μ.Σ. με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύ-
ματα του εσωτερικού θα λαμβάνεται υπόψη και ο κανο-
νισμός του αντίστοιχου ιδρύματος στον ιδιαίτερο κανο-
νισμό του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης των κανονισμών των δύο Ιδρυμάτων 
θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Ειδικό Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας.
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Άρθρο 18
Οικονομική Υποστήριξη και Διαχείριση των 
Π.Μ.Σ.

Πηγές εσόδων μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες, παρο-
χές, κληροδοτήματα φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα γενικά, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά 
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα.

Τα δίδακτρα, όπου προβλέπονται, καταβάλλονται εφ’ 
άπαξ ή σε δόσεις, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ ή 
κατά περίπτωση της ΕΔΕ. Στα αυτοχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα τόσο για τη βιωσιμότητά των, όσο και για 
λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των φοιτούντων, έκα-
στος τούτων θα πρέπει να είναι συνεπής με τις οικονο-
μικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την εγγραφή 
του στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση η Γ.Σ.Ε.Σ / 
ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της φοίτησης 
του υπόχρεου. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. επιβαρύνονται 
το κόστος προμήθειας απαραίτητων συγγραμμάτων 
ενώ δικαιούνται για όλη τη διάρκεια της φοίτησή τους 
των παροχών της φοιτητικής μέριμνας σύμφωνα με τα 
κριτήρια των προπτυχιακών φοιτητών. Την οικονομική 
διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των Π.Μ.Σ. 
έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι.. 
Ο ΕΛΚΕ θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό λογαριασμό 
τραπέζης για τις εισπράξεις - πληρωμές κάθε Π.Μ.Σ. οι 
οποίες και κατανέμονται ως εξής:

α. 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και 
για αμοιβές - αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις 
κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγη-
ση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από 
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της ΕΔΕ. (Ν. 3628/2008)

β. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύμα-
τος που αφορούν τα Π.Μ.Σ. (Ν. 3794/2009) και

γ. 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ν. 3628/2008). 
Σε περίπτωση που τα έσοδα υπερβαίνουν τα έξοδα 

τότε το υπόλοιπο μεταφέρεται στο επόμενο έτος ή μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σχετικούς με το ΠΜΣ.

O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συ-
νολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ δύναται να τροπο-
ποιείται μέχρι του ποσοστού 10%, κατόπιν απόφασης 
της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ.

Άρθρο 19
Αποφοίτηση

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την παρακολού-
θηση του ΠΜΣ απονέμεται ΜΔΕ.

Στον απόφοιτο του ΠΜΣ μπορεί να χορηγείται πριν 
από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση ότι έχει 
περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμ-
ματος.

Πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται μόνο ένα και δεν αντι-
καθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από 
οποιαδήποτε αιτία. Ο κάτοχος του ΜΔΕ δικαιούται να 
λάβει τα πιστοποιητικά και αντίγραφα διπλώματος που 
επιθυμεί.

Άρθρο 20
Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης και Παράρτημα Διπλώματος

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται από τη ΓΣΕΣ 
ή την ΕΔΕ.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) εκδίδεται 
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του Ιδρύματος και τον Διευθυντή του ΠΜΣ, ή 
όπως αλλιώς ορίζεται από το ειδικό πρωτόκολλο συνερ-
γασίας των Διιδρυματικών/Διακρατικών ΠΜΣ.

Στο ΜΔΕ αναγράφονται τα Τμήματα ή και τα Ιδρύματα 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, και τα τυχόν 
εμβλήματα των ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης 
των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΜΔΕ, ο αριθ-
μός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα 
στοιχεία του φοιτητή και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης 
της επίδοσης του ως Καλώς - Λίαν Καλώς

- Άριστα. Ο χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει από τον 
σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, στρογγυλοποι-
ημένα στο πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό. Η στάθμιση 
γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και 
της ΜΔΕ. Ο βαθμός του ΜΔΕ χαρακτηρίζεται ως Καλώς 
από 5,0 έως 6,4, Λίαν Καλώς από 6,5 έως 8,4 και Άριστα 
από 8,5 έως 10.

Στο ΜΔΕ επισυνάπτεται παράρτημα Διπλώματος 
(Diploma Supplement) σε σχέση με το οποίο ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 ν. 3374/2005 και της υπουρ-
γικής απόφασης Φ5/ 89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄).

Άρθρο 21
Υποτροφίες

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους 
διδάκτορες δύνανται να χορηγούνται υποτροφίες:

α) Από τα κληροδοτήματα του Ιδρύματος σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά.

β) Από τα έσοδα ή χορηγίες του ΠΜΣ.
Σε κάθε Π.Μ.Σ., μπορεί με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ 

να παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών με κριτήρια που 
καθορίζονται από την ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ. Ο αριθμός των 
υποτροφιών του κάθε ΠΜΣ και τα κριτήρια λήψης τους 
αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη για την πλήρωση 
των θέσεων του ΠΜΣ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ ή η Ε.Δ.Ε. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε 
μέλη του Ιδρύματος που είναι φοιτητές του ΠΜΣ, εφόσον 
τα μέλη αυτά προσφέρουν αποδεδειγμένη και εκτός του 
κανονικού τους ωραρίου εργασία προς το Τμήμα που 
υπηρετούν. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποτρο-
φιών αυτής της κατηγορίας δε μπορεί να ξεπερνά τη μία 
ανά κύκλο ΠΜΣ.

Άρθρο 22
Ορκωμοσία

1. Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μετα-
πτυχιακές σπουδές του, ορκίζεται ενώπιον του Πρύτανη, 
του Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου του Τμήματος 
σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό 
τύπο της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών.
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2. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την 
παρουσία των αποφοίτων, σε ημέρα που ορίζεται από 
τον Διευθυντή του ΠΜΣ ή της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής.

Το κείμενο του όρκου για τους αποφοίτους που απο-
κτούν Μ.Δ.Ε. έχει ως εξής:

Του Διπλώματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών/του 
Τμήματος ..................................... του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος της Δυτικής Μακεδονίας αξιωθείς 
καθομολογώ τάδε: 

« Κατ ’ αρετήν και δικαιοσύνην βιώσομαι/ και εν πίστει 
αεί πολιτεύσομαι/, πρότυπον εμαυτόν παρέχων/ και τα 
εκ του Ιδρύματος κτηθέντα διδάγματα/ πιστώς και ακρι-
βώς εν τω βίω τηρών και τοις άλλοις μεταλαμπαδεύων,/ 
ωφέλιμον ούτω εμαυτόν τη Πολιτεία και ανθρώπων Κοι-
νωνίαν παρέχων».

Άρθρο 23
Τίτλος Σπουδών

1. α) Ο τίτλος του Μ.Δ.Ε. που διοργανώνεται από ένα 
Τμήμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, και τον Διευθυντή 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

β) Σε περίπτωση Π.Μ.Σ. που διοργανώνεται από Τμήμα 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Τμήμα ή 
Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
και εφ' όσον το σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
δεν ορίζει διαφορετικά, το Τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας που συμμετέχει στο πρόγραμμα χορηγεί χωριστό 
τίτλο Μ.Δ.Ε., στον οποίο γίνεται μνεία και του συνεργαζό-
μενου Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του 
άλλου ή των άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
καθώς και του οικείου Ιδρύματος ή Ιδρυμάτων. Ο τίτλος 
αυτός υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ και τον 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Για τον τίτλο του Μ.Δ.Ε. χρησιμοποιείται ενιαίος τύπος 
σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα, όλα τα στοιχεία του 
οποίων (σχήμα και μέγεθος τίτλου, μέγεθος και διάτα-
ξη εμβλήματος, διακοσμητικών στοιχείων και κειμένου, 
αποστάσεις, γραμματοσειρά κ.λπ.) είναι δεσμευτικά:

Άρθρο 24
Κατάρτιση Π.Μ.Σ. από τα Τμήματα

1. Το Σχέδιο Π.Μ.Σ. που καταρτίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε Τμήματος του ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας και υποβάλλεται προς έγκριση στη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος περιλαμβάνει, στο πλαίσιο των 
ανωτέρω οριζόμενων, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Τον τίτλο, το αντικείμενο και τον σκοπό του προ-
γράμματος.

β) Τον τίτλο και το αντικείμενο των κατευθύνσεων και 
ειδικεύσεων, εφ' όσον υπάρχουν.

γ) Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμο-
νται.

δ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
ε) Τις προϋποθέσεις για την τυχόν προβλεπόμενη με-

ρική φοίτηση και τη δομή του προγράμματος για την 
περίπτωση αυτή.

στ) Τον αριθμό των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών και το ρυθμό εισαγωγής (κατ' έτος ή κατά κύκλο).

ζ) Τις ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής.
η) Τη χρονική διάρκεια της φοίτησης.
θ) Τον τίτλο και το περιεχόμενο των μαθημάτων.
ι) Την κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα και τον 

χαρακτηρισμό τους ως υποχρεωτικών ή επιλογής, περι-
λαμβανομένου του ορισμού τυχόν προαπαιτούμενων 
μαθημάτων.

ια)Τη γλώσσα διδασκαλίας, εάν δεν είναι η ελληνική.
ιβ)Τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των με-

ταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε 
άλλου είδους δραστηριότητα.

ιγ) Τον καθορισμό των πιστωτικών μονάδων σύμφωνα 
με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσ-
σώρευσης πιστωτικών μονάδων.

ιδ)Τις δυνατότητες και τις ανάγκες του Τμήματος σε 
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του προγράμματος.

ιε)Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ιστ)Αναλυτικά το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής 

υποδομής και της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΜΣ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΜΣ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ/
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ.................................... 
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ιζ) Τις πηγές χρηματοδότησης του Π. Μ.Σ. με την ανα-
μενόμενη κάλυψη του κόστους του προγράμματος από 
κάθε μία από αυτές, όπου μπορεί να περιλαμβάνεται και 
γνώμη για την καταβολή διδάκτρων και το ύψος αυτών.

2. Σε περίπτωση αναθεώρησης του Π.Μ.Σ. καταρτίζε-
ται Σχέδιο Τροποποίησης ή νέο Σχέδιο Π.Μ.Σ. με απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνδεσης του Τμή-
ματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, στην οποία, 
πέραν των απαιτούμενων στοιχείων της προηγούμενης 
παραγράφου, αναλύονται οι λόγοι που υπαγορεύουν την 
αναθεώρηση σε σχέση με την έως τότε λειτουργία του 
Προγράμματος και ρυθμίζεται η μετάβαση στο αναθε-
ωρημένο Π.Μ.Σ. με μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 25
Τροποποίηση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του ΤΕΙ ΔΜ

Η Συνέλευση του ΤΕΙ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίη-
σης του παρόντος κανονισμού, κάθε φορά που κρίνεται 
αναγκαίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθ. απόφ. Φ.ΔΔ.1/13.3/1519/8-7-2016 (2)
Κανονισμός λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 6 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

2. Του άρθρου 8 παρ. 18 περ. ε του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

3. Του άρθρου 8 παρ. 10 περ. δ του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

4. Του άρθρου 53 παρ 1 περ γ του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

5. Του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον κανονισμό λειτουργίας, τη διαδικασία 
εισαγωγής και τους κανόνες διαμονής στις φοιτητικές 
εστίες του ΤΕΙ ΔΜ σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Αποστολή φοιτητικών εστιών

Αποστολή και σκοπός της λειτουργίας των φοιτητικών 
εστιών, είναι η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων 
στους φοιτητές του ΤΕΙ που έχουν χαμηλό εισόδημα και 
φοιτούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής στη 
φοιτητική εστία

Δικαίωμα εισαγωγής στη φοιτητική εστία έχουν οι 
φοιτητές που:

1. Είναι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας και είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι άλλων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών (σε 
ποσοστό 10% των προσφερόμενων θέσεων), οι οποίοι 
να διαθέτουν άδεια διαμονής η οποία χορηγείται από 
τις υπηρεσίες αλλοδαπών – τμήμα αδειών διαμονής της 
οικίας αποκεντρωμένης διοίκησης

2. Φοιτούν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από το 1ο μέ-
χρι και το 8ο εξάμηνο.

3. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης Σχολής από 
κατάταξη.

4. Οι οικογένειές τους έχουν τόπο διαμονής διαφορε-
τικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών και δε 
διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία σε πόλη μικρότερης από-
στασης των 30 Km από την έδρα της φοιτητικής εστίας.

5. Έχουν υποβάλλει την αίτηση εισαγωγής με όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά.

6. Δεν έχουν απομακρυνθεί από τη φοιτητική εστία 
με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση της επιτροπής 
στέγασης.

7. Που έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθη-
μάτων των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εισαγωγής στη φοιτητική εστία

Όλοι οι φοιτητές ακόμα και αυτοί που διαμένουν στην 
φοιτητική εστία, θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν 
αίτηση για τη διαμονή τους στην εστία μαζί με όλα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά. Το Γραφείο Στέγασης δίνει 
στους ενδιαφερόμενους ειδικό έντυπο για τη σύνταξη 
της αίτησης που πρέπει συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό της γραμματείας της σχολής στο 
οποίο να αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής 
του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών 
καθώς και η επιτυχία τουλάχιστον στο ήμιση του συνολι-
κού αριθμού των μαθημάτων των προηγούμενων ετών. 
Για τους πρωτοετείς απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το 
πιστοποιητικό εγγραφής.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστο-
ποιητικό γέννησης.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλω-
σης των γονέων του προηγούμενου οικονομικού έτους 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν η ηλι-
κία του φοιτητή είναι πάνω από 25 ετών, τότε υποβάλει 
εκκαθαριστικό της δικής του φορολογικής δήλωσης του 
προηγούμενου οικονομικού έτους.
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Σε περίπτωση που υπάρχει διαζευκτήριο, ο φοιτητής 
θα πρέπει να προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα 
του γονέα που έχει την γονική μέριμνα.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό 
ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς 
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρό-
πο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και 
των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), στο οποίο 
φαίνεται η περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας του 
φοιτητή (και των δύο γονέων), καθώς επίσης και του ιδί-
ου σε περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
7. Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά που ο φοι-

τητής υποχρεούται να καταθέσει, μπορεί να προσκομίσει 
και τα εξής δικαιολογητικά προκειμένου να συνεκτιμη-
θούν για τη σειρά κατάταξής του.

i. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ελλάδος 

ii. Για τους τρίτεκνους θα χρησιμοποιηθεί το πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης 

iii. Βεβαίωση από Ι.Κ.Α. ή κρατικό νοσοκομείο για σο-
βαρά προβλήματα υγείας (αναπηρία 67% και πάνω). 

iv. Βεβαιώσεις για αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλα 
ανώτατα ιδρύματα ή είναι στρατιώτες. 

v. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση που ένας 
ή και οι δύο γονείς έχουν  αποβιώσει. 

vi. Διαζευκτήριο όταν οι γονείς βρίσκονται σε διάστα-
ση.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής αιτήσεων

1. Για τους ενοίκους της εστίας ως χρόνος υποβολής 
των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
είναι η περίοδος από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η 
Σεπτεμβρίου.

2. Για τα παλαιότερα εξάμηνα ως χρόνος υποβολής 
των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
είναι η περίοδος από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η 
Σεπτεμβρίου.

3. Για τους νεοεισερχόμενους ως χρόνος υποβολής 
της αίτησης είναι η ημερομηνία εγγραφών στα τμήματά 
τους.

Τα αποτελέσματα της επιλογής τους ανακοινώνονται 
ως εξής: 

Α. Για τους ενοίκους της εστίας στις 16 Σεπτεμβρίου 
Β. Για τους υπόλοιπους στις αρχές Οκτωβρίου.

Άρθρο 5
Κατάρτιση πινάκων δικαιούχων

Τα διαθέσιμα δωμάτια θα κατανέμονται σε όλους τους 
φοιτητές με βάση το οικογενειακό εισόδημα και την συ-
νεκτίμηση των κοινωνικών κριτηρίων.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται και κατατάσσονται βάση 
του οικογενειακού εισοδήματος των αιτούντων φοιτη-
τών και την συνεκτίμηση των τυχόν κοινωνικών κριτη-
ρίων.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό 
ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς 
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρό-
πο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και 
των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Άρθρο 6
Κανόνες διαμονής

Κάθε δικαιούχος υπογράφει συμφωνητικό διαμονής 
ενός ακαδημαϊκού έτους με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονί-
ας, στο οποίο αναφέρεται ρητά η τήρηση από μέρους 
του όλων των κανόνων διαμονής στη φοιτητική εστία. 
Αυτοί οι κανόνες υπόκεινται σε αλλαγή κάθε φορά που 
το επιβάλλουν οι περιστάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
των ενοίκων της εστίας.

Επίσης ο δικαιούχος συνυπογράφει και την κατάσταση 
παραλαμβανομένων ειδών, όπου αναγράφονται αναλυ-
τικά ο εξοπλισμός και η κατάσταση των δωματίων.

Οι κανόνες διαμονής ισχύουν για όλους τους δικαιού-
χους και για τους επισκέπτες τους.

Άρθρο 7
Συμφωνητικό διαμονής

Το συμφωνητικό διαμονής υπογράφεται συγχρόνως 
με την παραλαβή του δωματίου και την κατάθεση της 
απόδειξης πληρωμής της τράπεζας της εγγύησης, από 
αρχές Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 
Η συμφωνία ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της 
έως το τέλος του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.

Όλοι οι ένοικοι της εστίας από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 
την 15η Σεπτεμβρίου υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για να αξιολογηθούν εάν θα συ-
νεχίσουν να διαμένουν στην εστία με τις προϋποθέσεις 
που θέτει ο νόμος 3220/2004, δηλαδή να έχουν επιτύχει 
το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων ακαδημαϊ-
κών ετών και το ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν 
ξεπερνά τα όρια που θέτει ο παραπάνω νόμος.

Σε περίπτωση που ο ένοικος δεν πληροί τα κριτήρια 
του Ν.3220/2004 ώστε να παραμείνει στην εστία για το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αφού γίνει έλεγχος του δω-
ματίου και με τη διαπίστωση μόνο φυσιολογικών φθο-
ρών, επιστρέφεται η εγγύηση και ο ένοικος οφείλει να 
παραδώσει το δωμάτιο εντός μίας εβδομάδος από την 
έκδοση των αποτελεσμάτων. Ο ένοικος υποχρεούται 
να παραδώσει το δωμάτιο βαμμένο στο χρώμα που το 
παρέλαβε και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτητής δεν προ-
σέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την υπογραφή 
του συμφωνητικού και δεν έχει ενημερώσει το Γραφείο 
Στέγασης για τυχόν κώλυμα, διαγράφεται από τον πίνακα 
δικαιούχων και το δωμάτιο παραχωρείται στον πρώτο 
επιλαχόντα.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο 
του τμήματος φοιτητικής Μέριμνας να τερματίσει πρό-
ωρα τη συμφωνία διαμονής στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν ο δικαιούχος δεν τηρεί τον κανονισμό λει-
τουργίας και δημιουργεί προβλήματα οχλήσεων στους 
υπόλοιπους ενοίκους.
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2. Όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει ή διαγραφεί από 
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

3. Όταν ο δικαιούχος έχει υπενοικιάσει το δωμάτιο.
Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο 

του τμήματος φοιτητικής Μέριμνας να παρατείνει τη 
συμφωνία διαμονής κατά ένα μόνο εξάμηνο στην πα-
ρακάτω περίπτωση:

1. Όταν ο δικαιούχος πραγματοποιεί την πρακτική 
του άσκηση στο 9ο εξάμηνο σπουδών και στο νομό τον 
οποίο εδρεύει η σχολή του.

Άρθρο 8
Ορισμός Επιτροπών Στέγασης - Διαδικασία
παραλαβής – παράδοσης δωματίου

Οι επιτροπές στέγασης ορίζονται από τη Σύγκλητο 
του Τ.Ε.Ι.

Έργο της επιτροπής είναι η επιλογή των δικαιούχων 
στέγασης σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των 
φοιτητικών εστιών. Στις αρμοδιότητες της επιτροπής 
αυτής είναι και η εφαρμογή του κανονισμού λειτουργί-
ας των φοιτητικών εστιών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Το Γραφείο Στέγασης μετά τον έλεγχο των δικαιολογη-
τικών και την απόφαση της Επιτροπής Στέγασης, ανακοι-
νώνει τα ονόματα των δικαιούχων τέλος Σεπτεμβρίου.

Η παραλαβή των δωματίων και η εγκατάσταση στη 
φοιτητική εστία γίνονται από τους δικαιούχους μετά την 
υπογραφή του συμφωνητικού διαμονής και της απόδει-
ξης πληρωμής εγγύησης, με υπογραφή του χρεωστικού 
της κατάστασης παραλαμβανομένων ειδών.

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού και την παρα-
λαβή του δωματίου, οι δικαιούχοι καταθέτουν σε τρα-
πεζικό λογαριασμό που θα τους δίνεται από το Γραφείο 
Στέγασης εγγύηση διαμονής. Το ύψος της εγγύησης δι-
αμονής ορίζεται στα 300€ και μπορεί να αναθεωρηθεί 
κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι., έπειτα 
από εισήγηση της Επιτροπής Στέγασης.

Η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο στον φοιτη-
τή με την παράδοση του δωματίου, μόνο εάν το δωμάτιο 
και ο εξοπλισμός του (έπιπλα, ρευματολήπτες, είδη υγιει-
νής, τοίχοι, παράθυρα, πόρτες κ.τ.λ.) δεν έχουν υποστεί 
ζημιές και φθορές.

Την εκτίμηση για το ύψος των ζημιών κάνει η Επιτροπή 
Στέγασης σε συνεργασία με το Γραφείο Συντήρησης.

Αν η εγγύηση διαμονής δεν επαρκεί για την κάλυψη 
τυχόν ζημιών, τότε επιβάλλεται επιπλέον ποσό από την 
Επιτροπή Στέγασης για την αποκατάστασή της και μέχρι 
το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης. Εφόσον ο ένοικος 
το επιθυμεί, αποκαθιστά τις φθορές που έχει προκαλέσει 
με δικά του έξοδα και τεχνικούς. Τα συνεργεία που θα 
επιλέξει, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες αδειοδοτήσεις 
και να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες υπό την 
επίβλεψη και καθοδήγηση του γραφείου συντήρησης.

Τα δωμάτια πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατά-
σταση. Πριν την αναχώρηση κάθε ενοίκου από τη φοι-
τητική εστία η Επιτροπή Στέγασης είναι υποχρεωμένη 
στον έλεγχο του δωματίου παρουσία του και με βάση 
την κατάσταση παραλαμβανόμενων ειδών για εντοπι-
σμό τυχόν ζημιών ή και ελλείψεων ή και αδικαιολόγητων 
φθορών τόσο στο δωμάτιο, όσο και στον εξοπλισμό του.

Με την παραλαβή του δωματίου κάθε δικαιούχος πα-
ραλαμβάνει και ένα κλειδί το οποίο είναι υπεύθυνος να 
επιστρέψει με τη λήξη της συμφωνίας διαμονής και την 
παράδοση του δωματίου.

Σε περίπτωση απώλειας κλειδιών ή κακής λειτουργίας 
της κλειδαριάς, ο ένοικος πρέπει να απευθύνεται στο 
Γραφείο Στέγασης για την αντικατάστασή της. Όταν αυτό 
συμβεί σε μέρες αργιών ή εκτός ωραρίου λειτουργίας της 
υπηρεσίας έχει δικαίωμα να καλέσει εξωτερικό τεχνίτη 
για την επιδιόρθωση της βλάβης, με την προϋπόθεση 
της παράδοσης αντικλειδιού και της ενημέρωσης της 
υπηρεσίας την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όταν 
επιδιορθώνεται η βλάβη από την υπηρεσία και εφόσον 
αυτή κριθεί πέραν της φυσιολογικής φθοράς, τότε χρε-
ώνεται το κόστος ο ένοικος.

Το Γραφείο Στέγασης διαθέτει πάντοτε αντικλείδι από 
κάθε δωμάτιο και έχει το δικαίωμα επιθεώρησης ανά 
πάσα στιγμή.

Άρθρο 9
Ταυτότητα ενοίκου φοιτητικής εστίας

Μετά την υπογραφή της συμφωνητικού διαμονής, το 
Γραφείο Στέγασης εκδίδει για κάθε δικαιούχο ταυτότητα 
ενοίκου φοιτητικής εστίας η οποία θα πρέπει να επιδει-
κνύεται κάθε φορά που του ζητείται από τον υπάλλη-
λο ασφάλειας ή τον υπάλληλο του Γραφείου Στέγασης 
καθώς και όταν θέλει να χρησιμοποιήσει τα πλυντήρια 
ρούχων.

Η παραποίηση της ταυτότητας ενοίκου αποτελεί παρά-
βαση των κανόνων διαμονής και υπόκειται στην άμεση 
έκπτωση του δικαιώματος διαμονής στη φοιτητική εστία.

Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας ενοίκου, ο 
δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει αμέσως το Γραφείο 
Στέγασης για την επανέκδοσή της.

Ο δικαιούχος οφείλει να παραδώσει στο Γραφείο Στέ-
γασης την ταυτότητα ενοίκου φοιτητικής εστίας με την 
ολοκλήρωση της περιόδου διαμονής του, καθώς και στις 
περιπτώσεις πρόωρου τερματισμού της ή απομάκρυν-
σής του.

Στην ταυτότητα ενοίκου φοιτητικής εστίας αναγρά-
φεται η ημερομηνία έκδοσής της καθώς επίσης η ημε-
ρομηνία λήξης της συμφωνίας διαμονής και ο αριθμός 
του δωματίου.

Άρθρο 10
Εξοπλισμός δωματίου

Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα 
είδη, για τα οποία θα γίνεται αναλυτική χρέωση σε έντυ-
πο της υπηρεσίας με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Με την παραλαβή του δωματίου κάθε δικαιούχος μαζί 
με τον αρμόδιο υπάλληλο ελέγχουν από κοινού το δω-
μάτιο και συνυπογράφουν την κατάσταση παραλαμβα-
νομένων ειδών που εκδίδεται εις διπλούν.

Τυχόν ελλείψεις ή φθορές που θα διαπιστωθούν κατά 
τον από κοινού έλεγχο και πριν την υπογραφή του δελτί-
ου χρέωσης, καταγράφονται και επιδιορθώνονται εντός 
10ημέρου.

Όταν λήξει η περίοδος διαμονής ο ένοικος οφείλει να 
παραδώσει τα παραλαμβανόμενα είδη και το δωμάτιο 
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γενικότερα, στην κατάσταση που τα παρέλαβε. Ο ένοικος 
είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση των τυχών αδι-
καιολόγητων φθορών που θα διαπιστωθούν, καθώς και 
για την αντικατάσταση των απωλειών, άλλως γίνεται κα-
ταλογισμός τους και παρακρατούνται από την εγγύηση 
διαμονής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η εγγύηση για 
την κάλυψη των ζημιών που έχει προκαλέσει, ο ένοικος 
οφείλει να καλύψει τη χρηματική διαφορά.

Εάν αρνηθεί να καλύψει με δικά του έξοδα το επιπλέ-
ον ποσό που προκύπτει για την κάλυψη των ζημιών, το 
γραφείο Στέγασης δεν θα υπογράψει προκειμένου να 
λάβει μέρος στην ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου.

Με τη λήξη της συμφωνίας διαμονής και την αποχώ-
ρηση από το δωμάτιο, οι ένοικοι έχουν την υποχρέωση 
να απομακρύνουν τα προσωπικά τους είδη.

Άρθρο 11
Κανόνες συμπεριφοράς ενοίκων

Κάθε ένοικος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια με 
τρόπο που να μην προκαλεί ενόχληση ή να απειλεί την 
υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων ενοί-
κων, του προσωπικού και των συνεργατών του Γραφείου 
Στέγασης, όπως επίσης και του συνεργείου καθαρισμού. 
Επίσης, δεν πρέπει να προκαλούνται ζημιές και αδικαι-
ολόγητες φθορές στα δωμάτια ή στους κοινόχρηστους 
χώρους της φοιτητικής εστίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένοικος δημιουργεί 
προβλήματα, τότε ανάλογα με τη σοβαρότητά τους η 
Επιτροπή Στέγασης λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, μετά 
από εισήγηση του Γραφείου Στέγασης.

Οι κανόνες καλής συμβίωσης στη φοιτητική εστία 
προϋποθέτουν περιορισμούς. Οι ένοικοι οφείλουν να 
σέβονται το δικαίωμα των άλλων για ασφάλεια, ιδιωτική 
ζωή, ώρες κοινής ησυχίας, διάβασμα και ύπνο. Οφείλουν 
να διασφαλίζουν ένα καλό περιβάλλον διαμονής.

Οι επισκέψεις τρίτων θα πρέπει να γίνονται λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα παραπάνω. Οι επισκέπτες οφείλουν 
να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας.

Οι ένοικοι είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη συμπερι-
φορά των επισκεπτών και υπόχρεοι καταβολής αποζη-
μίωσης για τυχόν ζημιές ή φθορές που θα προκληθούν 
από αυτούς.

• Δεν επιτρέπεται η πρόκληση υπερβολικού θορύβου 
σε βάρος των υπόλοιπων ενοίκων.

• Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 3.00 μ.μ. μέχρι 5.30 
μ.μ. και από 11.00 μ.μ μέχρι 8.00 π.μ.

• Οι ένοικοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανό-
νες καλής συμβίωσης και να σέβονται την ησυχία των 
συγκατοίκων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

• Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη αντικειμένων, νερών 
ή άλλων υγρών από τα παράθυρα.

• Απαγορεύεται αυστηρά η φύλαξη κατοικίδιων ζώων 
σε όλους τους χώρους της φοιτητικής εστίας.

• Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση κεραιών τη-
λεόρασης ή ραδιοφώνου στα δώματα (ταράτσες) της 
φοιτητικής εστίας.

• Απαγορεύεται η διανυκτέρευση τρίτων προσώπων 
στα δωμάτια.

Άρθρο 12
Καθαριότητα - Υγιεινή

Η καθαριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της φοιτητικής 
εστίας.

Κάθε ένοικος οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα:
• Να διατηρεί το δωμάτιό του και τους κοινόχρηστους 

χώρους καθαρούς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής (η 
προμήθεια ειδών καθαρισμού για τα δωμάτια βαρύνει 
τους ίδιους).

• Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται καθημερι-
νά από το συνεργείο καθαρισμού και οι ένοικοι οφείλουν 
να τους διατηρούν καθαρούς.

• Οι ένοικοι οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματα 
στους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στην εστία και 
στο διδακτήριο.

• Τα καλάθια απορριμμάτων που διαθέτουν οι ένοικοι 
στα δωμάτιά τους, οφείλουν να τα αδειάζουν σε σακού-
λες και να τα απομακρύνουν στους κοινόχρηστους κά-
δους της φοιτητικής εστίας.

• Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη χαρτιού υγείας 
και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου στις λεκάνες των 
WC.

• Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται και να τηρούν 
τους κανόνες υγιεινής, καθώς και τις υποδείξεις του Γρα-
φείου Στέγασης αναφέροντας οποιαδήποτε προβλήμα-
τα.

Άρθρο 13
Ασφάλεια και υγεία ενοίκων

Για λόγους ασφάλειας και υγείας οι ένοικοι οφείλουν 
να τηρούν τα ακόλουθα:

• Να κλειδώνουν την πόρτα και το παράθυρο του δω-
ματίου.

• Να ενημερώνουν το Γραφείο Στέγασης για την πα-
ρουσία ύποπτων ατόμων στους χώρους της φοιτητικής 
εστίας.

• Να αναφέρουν στο Γραφείο Στέγασης κάθε περι-
στατικό κλοπής, παρενόχλησης ή άλλης παραβατικής 
συμπεριφοράς.

• Να ενημερώνουν το Γραφείο Στέγασης σε περίπτωση 
ασθένειας των ιδίων ή άλλων που πάσχουν από μεταδο-
τικό νόσημα.

• Να τηρούν τις οδηγίες στα θέματα ασφάλειας και 
υγείας και να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ενημερωτι-
κές διαλέξεις που διοργανώνει το Γραφείο Στέγασης σε 
συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

Για την ασφάλεια και υγεία των ενοίκων της φοιτητικής 
εστίας, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση των 
πιο κάτω αντικειμένων στα δωμάτια:

• Φούρνος μικροκυμάτων, τοστιέρα, ηλεκτρικό καλο-
ριφέρ, ηλεκτρικό μάτι, ηλεκτρικό φουρνάκι και οποιαδή-
ποτε άλλη συσκευή είναι επικίνδυνη για την πρόκληση 
πυρκαγιάς.

Επιτρέπονται:
• Η χρήση τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ψυγείου, ηλε-

κτρονικού υπολογιστή μαζί με τα παρελκόμενά του.
Η Επιτροπή Στέγασης εξουσιοδοτεί το Γραφείο Στέ-

γασης να ζητά την απομάκρυνση αυτών των συσκευών 
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και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να παραπέμπει τους 
ενοίκους στην Επιτροπή Στέγασης για τη λήψη πειθαρ-
χικών μέτρων.

• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αντικειμένων και ου-
σιών που απειλούν την υγεία και την ασφάλειά των ενοί-
κων (π.χ. βενζίνη, όπλα, εκρηκτικές ύλες, ναρκωτικά, κ.λπ.).

• Απαγορεύεται η χρήση κεριών και οποιασδήποτε 
συσκευής έχει φλόγα.

• Απαγορεύεται η φύλαξη και η επιδιόρθωση ποδηλά-
των, μοτοποδηλάτων και μηχανοκίνητων δικύκλων στα 
δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Τα ποδήλα-
τα, τα μοτοποδήλατα και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα πρέ-
πει να φυλάσσονται στους καθορισμένους υπαίθριους 
χώρους στάθμευσης.

• Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς στους 
κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο 
της φοιτητικής εστίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από 
τους χώρους των ψησταριών.

• Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων στους 
κοινόχρηστους χώρους και τις εξόδους κινδύνου.

Άρθρο 14
Χρήση και συντήρηση δωματίων και κοινόχρη-
στων χώρων

Υπενοικίαση δωματίων
Απαγορεύεται αυστηρά η υπενοικίαση των δωματί-

ων σε τρίτους. Οι ένοικοι που προβαίνουν σε αυτή την 
ενέργεια, απομακρύνονται αμέσως και δια παντός από τη 
φοιτητική εστία και δε γίνεται δεκτή στο μέλλον αίτησή 
τους για διαμονή στη φοιτητική εστία.

Τις ίδιες συνέπειες έχει και ο επωφελούμενος της υπε-
νοικίασης του δωματίου, εφόσον είναι φοιτητής.

Στην περίπτωση αυτή το δωμάτιο παραχωρείται στον 
πρώτο επιλαχόντα του σχετικού πίνακα.

Πρόκληση ζημιών
Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά 

ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά που θα προκλη-
θεί στους χώρους της φοιτητικής εστίας. Η Σύγκλητος 
του ΤΕΙ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Στέγασης για τη 
διερεύνηση αυτών των περιστατικών και τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων. Σε περίπτωση που η ζημιά είναι 
αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε το Γραφείο Στέγασης 
προωθεί το θέμα με πρόταση στην Επιτροπή Στέγασης 
για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων και επιπρόσθετα την 
καταβολή αποζημίωσης από τον υπαίτιο εφόσον αυτός 
εντοπιστεί.

Η αποζημίωση ορίζεται ανάλογα με το οικονομικό 
ύψος της ζημιάς και καταβάλλεται άμεσα από τον υπαί-
τιο. Εάν ο υπαίτιος αρνηθεί την καταβολή του ποσού, 
υφίσταται πειθαρχικά μέτρα μετά από εισήγηση του 
Γραφείου Στέγασης προς την Επιτροπή Στέγασης.

Εξοπλισμός πυρασφάλειας
Ο βανδαλισμός ή η κλοπή του εξοπλισμού πυρασφά-

λειας οποιουδήποτε κτιρίου της φοιτητικής εστίας απο-
τελεί σοβαρό παράπτωμα με ποινή αποβολής διαπαντός 
από τη φοιτητική εστία.

Για την άσκοπη χρήση της λειτουργίας του συναγερ-
μού και των μέσων πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης, επι-
βάλλονται ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.

Μετατροπές δωματίων – κοινόχρηστων χώρων
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του δωματίου 

και των κοινόχρηστων χώρων. Συγκεκριμένα απαγορεύ-
ονται οι παρακάτω ενέργειες:

• Βάψιμο τοίχων
• Εγχάραξη σχεδίαση παραστάσεων σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς τοίχους
• Τοποθέτηση καρφιών και επικόλληση φωτογραφιών, 

εντύπων, αφισών στους τοίχους και τα έπιπλα με τρόπο 
που προκαλείται φθορά.

• Τοποθέτηση διαχωριστικών.
• Τοποθέτηση ραφιών.

Άρθρο 15
Πλυντήρια

Το κτιριακό συγκρότημα της φοιτητικής εστίας διαθέ-
τει χώρο πλυντηρίων στον οποίο λειτουργούν πλυντήρια 
και στεγνωτήρια για αποκλειστική χρήση των φοιτητών.

Υπεύθυνο για τη διαχείριση των πλυντηρίων είναι το 
Γραφείο Στέγασης. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την 
άμεση αναφορά στο Γραφείο Στέγασης προβλημάτων 
λειτουργίας, συντήρησης και ζημιών.

Άρθρο 16
Χώρος στάθμευσης

Αυτοκίνητα και δίκυκλα (μηχανοκίνητα ή μη) πρέπει 
να σταθμεύουν μόνο στους καθορισμένους χώρους που 
έχουν προβλεφθεί.

Άρθρο 17
Έλεγχος δωματίων

Η Επιτροπή Στέγασης εξουσιοδοτεί το Γραφείο Στέγα-
σης ώστε αυτό να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους 
των δωματίων και να εισέρχεται σε αυτά για τους πα-
ρακάτω λόγους:

• Συντήρηση και επισκευή.
• Έλεγχος ασφάλειας δωματίου και εξοπλισμού.
• Διαπίστωση ότι τα δωμάτια χρησιμοποιούνται απο-

κλειστικά από τους ενοίκους.
• Διαπίστωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αντικείμενα 

και ουσίες που απειλούν την υγεία και ασφάλεια των 
ενοίκων.

• Επειγόντων περιστατικών.
Συνεργεία καθαρισμού και συντήρησης εισέρχονται 

στα δωμάτια μόνο μετά από σχετική συνεννόηση με το 
Γραφείο Στέγασης.

Άρθρο 18
Διοργάνωση εκδηλώσεων

Η διοργάνωση οποιονδήποτε εκδηλώσεων θα γίνεται 
μόνο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή στον χώρο 
που θα υποδειχθεί από το Γραφείο Στέγασης.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων θα πρέπει να γίνεται 
εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. Οι εκδηλώσεις θα πρέ-
πει να τερματίζονται τις καθημερινές και την Κυριακή το 
αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ., ενώ την Παρασκευή και 
το Σάββατο το αργότερο μέχρι τις 3.00 π.μ.

Η διοργάνωση ιδιωτικών συγκεντρώσεων στα δωμά-
τια των ενοίκων πρέπει να γίνεται με βάση τους κανόνες 
διαμονής και τις ώρες κοινής ησυχίας.
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Οι ανακοινώσεις των εκδηλώσεων καθώς και οποιαδή-
ποτε άλλη ανακοίνωση εκ μέρους των φοιτητών και των 
συλλόγων τους, θα πρέπει να αναρτώνται στους πίνακες 
ανακοινώσεων που έχουν οριστεί από το ΤΕΙ.

Απαγορεύεται ρητά η επικόλληση ανακοινώσεων, 
αφισών, αναγραφή λέξεων ή συνθημάτων, καθώς και η 
σχεδίαση παραστάσεων στους εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς τοίχους του κτιρίου.

Άρθρο 19
Παράβαση των κανόνων διαμονής – πειθαρχικά 
μέτρα 

Η παράβαση των κανόνων διαμονής έχει ως συνέπεια 
τη λήψη πειθαρχικών μέτρων τα οποία είναι τα εξής:

• Προφορική παρατήρηση.
• Γραπτή προειδοποίηση.
• Μόνιμη απομάκρυνση από τη φοιτητική εστία.
Τα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τη σο-

βαρότητα του παραπτώματος. Η προφορική παρατή-
ρηση ή και η γραπτή προειδοποίηση, γίνονται από τον 
υπεύθυνο του Γραφείου Στέγασης.

Το μέτρο της μόνιμης απομάκρυνσης από τη φοιτητική 
Εστία λαμβάνεται από την Επιτροπή Στέγασης μετά από 
σχετική εισήγηση του Γραφείου Στέγασης.

Σε περίπτωση που προηγηθούν δύο γραπτές προ-
ειδοποιήσεις, τότε αντί της τρίτης ακολουθεί η μόνιμη 
απομάκρυνση.

Σε περίπτωση εσκεμμένης πρόκλησης πυρκαγιάς, δι-
ακίνησης τοξικών ουσιών - εκρηκτικών και εύφλεκτων 
υλών, φθοράς της μόνωσης του δώματος (ταράτσα) από 
την τοποθέτηση κεραιών ή τραπεζιών ή καθισμάτων, 
τότε οι ένοικοι απομακρύνονται άμεσα και χωρίς καμία 
προειδοποίηση.

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή αδικαιολόγητης 
φθοράς στους χώρους και στον εξοπλισμό της φοιτητι-
κής εστίας, τότε ο υπαίτιος ένοικος είναι υπεύθυνος για 
την αποκατάστασή της.

Η Επιτροπή Στέγασης έπειτα από εισήγηση του Γραφεί-
ου Στέγασης και του Γραφείου Συντήρησης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, καταλογίζει το κόστος αποκατάστασης των 
ζημιών στον υπαίτιο ένοικο.

Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδα-
λισμού, τότε ο υπαίτιος ένοικος απομακρύνεται από 
την εστία χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού απο-

καταστήσει τις φθορές και τις βλάβες. Αν ο ένοικος που 
έχει προκαλέσει τη ζημιά δεν εξευρεθεί, τότε το κόστος 
επισκευών θα παρακρατηθεί από το σύνολο των προκα-
ταβολών που έχουν καταβάλλει όλοι οι ένοικοι, έπειτα 
από απόφαση της Επιτροπής Στέγασης.

Ένοικοι απομακρύνονται μόνιμα από τη φοιτητική 
εστία και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή 
σε αυτή, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Έχασαν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του φοι-
τητή.

• Δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
(αποκατάσταση ζημιών και φθορών).

• Υπενοικιάζουν ή παραχωρούν το δωμάτιό τους σε 
τρίτους.

• Προβαίνουν σε πράξεις βανδαλισμού και κλοπών.
• Αποτελούν απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των 

υπόλοιπων ενοίκων και του προσωπικού.
• Έχουν στην κατοχή τους, διακινούν ή κάνουν χρήση 

ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων ουσιών.
• Καταστρέφουν τη μόνωση του δώματος (ταράτσα) 

τοποθετώντας κεραίες, τραπεζοκαθίσματα ή οποιοδή-
ποτε άλλο αντικείμενο.

• Απορρίπτουν αντικείμενα ή ρίχνουν οποιαδήποτε 
υγρά στα δώματα (ταράτσες) καταστρέφοντας τη μό-
νωση.

Ένοικοι απομακρύνονται προσωρινά από τη φοιτητική 
εστία όταν:

• Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και την ασφαλή δια-
βίωση των άλλων δικαιούχων π.χ. μεταδοτικό νόσημα.

Άρθρο 20
Τροποποίηση κανονισμού διαμονής φοιτητών

Η Συνέλευση του ΤΕΙ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίη-
σης του παρόντος κανονισμού, κάθε φορά που κρίνεται 
αναγκαίο από την Επιτροπή Στέγασης και έπειτα από ει-
σήγησή της. Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με το αριθμ. 
10/23-09-2013 θέμα 10ο πρακτικό της Συγκλήτου του 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 8 Ιουλίου 2016
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