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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΓΑΖ 
 

Τν Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο (ΑΤΔΙΘ) δηαζέηεη 
θηεξηαθέο ππνδνκέο γηα ηε ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη ππνδνκέο 
απηέο βξίζθνληαη εληφο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο ζηε Σίλδν θαη 
απνηεινχληαη απφ έλα θηήξην ην νπνίν δηαζέηεη ηνπο παξαθάησ ρψξνπο: 

 

Α. ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΩΡΟΗ 

1. Φψξνο εηζφδνπ – ππνδνρήο  

2. Φψξνο Parking 

3. Άλσ θαη θάησ αλαγλσζηήξηα  

4. Αθάιππηνη ρψξνη 

5. Φψξνο ζηάζκεπζεο πνδειάησλ θαη κνηνπνδήιαησλ 

6. Γηάδξνκνη  

7. Φψξνο ping pong 

8. Αίζνπζα Χπραγσγίαο  

 

Β. ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ 

1. Γξαθείν Σπιιφγνπ 

2. Νεξνρχηεο ζε θάζε πηέξπγα 

3. Πιπληήξηα 

4. Κνηλφρξεζηα W.C. κε ληνπδηέξεο θαη ληπηήξεο ζηνπο πξνζαιάκνπο 

 

Γ. ΤΠΝΟΓΩΜΑΣΗΑ−ΚΟΗΣΩΝΔ 

 Ο ρψξνο ηεο Δζηίαο απνηειείηαη απφ 3 πηέξπγεο φπνπ θαζεκία απφ απηέο 
έρεη 2 δηαδξφκνπο. Σε θάζε δηάδξνκν αλαινγνχλ 18 δσκάηηα ησλ νπνίσλ ε 
δπλακηθφηεηα νξίδεηαη ζηηο 2 θιίλεο. 

 

Γ. ΥΩΡΟΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

1. Γξαθείν Γξακκαηείαο 

2. Απνζήθεο  πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε δηάδξνκν  

3. Λεβεηνζηάζην 

 

  



 

Άρθρο 1ο 

 

ΚΟΠΟ – ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 
1. Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο ηεο 

Σίλδνπ, ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο έρεη ην Αιεμάλδξεην ΤΔΙ 
Θεζζαινλίθεο (ΑΤΔΙΘ). 

2. Η Φνηηεηηθή Δζηία έρεη σο ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη 
βηνηηθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΤΔΙΘ, ηδίσο ησλ αζζελέζηεξσλ 
νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, 
εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε 
πλεπκαηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε λα βνεζεζνχλ ζεκαληηθά ζηε ζπλέρηζε θαη 
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη παξάιιεια, λα πξνβνχλ ζηελ αλάπηπμε 
θαη θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

3. Σηε Φνηηεηηθή Δζηία ηνπ ΑΤΔΙΘ γίλνληαη δεθηνί γηα ζηέγαζε θνηηεηέο θαη 
θνηηήηξηεο ηνπ ΑΤΔΙΘ πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ην κφληκν ηφπν δηακνλήο 
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

4. Η απνδνρή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 
θηήζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζηεγαδφκελνπ θνηηεηή ελψ είλαη θαη ζηε 
δηθή ηνπ επζχλε θαη αξκνδηφηεηα  ε δηαθχιαμε θαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ. 

5. Πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δζηίαο είλαη ν απφιπηνο 
ζεβαζκφο ηεο εζσηεξηθήο αθαδεκατθήο δσήο κε δεδνκέλν φηη ε Φνηηεηηθή Δζηία 
απνηειεί ηκήκα ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ ηνπ ΑΤΔΙΘ. 

6. Η παξνπζία αζηπλνκηθψλ ή θαηαδησθηηθψλ αξρψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Δζηίαο, 
γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθή ή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε νηθνηξφθσλ δελ 
είλαη επηηξεπηή. 

7. Δπέκβαζε δεκφζηαο δχλακεο, ρσξίο ηελ άδεηα ή κε ηελ άδεηα ηεο Δθνξείαο ηεο 
Δζηίαο, επηηξέπεηαη κφλνλ εθ’ φζνλ δηαπξάηηνληαη απηφθσξα θαθνπξγήκαηα ή 
απηφθσξα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο ή αλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη νηθφηξνθνη ηεο 
Δζηίαο δηαηξέρνπλ ζνβαξφ θαη άκεζν θίλδπλν απφ ππξθαγηά, ζεηζκφ, 
πιεκκχξα, δνιηνθζνξά. 

8. Γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ Αζχινπ ηεο Δζηίαο εθαξκφδνληαη, εθεί φπνπ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4485/2017. 

 

 

Άρθρο 2ο 

 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΦΟΡΔΗΑ 

 
1. Σηελ θνηηεηηθή Δζηία ηνπ ΑΤΔΙΘ ζπγθξνηείηαη Δθνξεία κε ηελ επσλπκία 

"Δθνξεία Φνηηεηηθήο Δζηίαο". 

2. Η Δθνξεία ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο ηνπ ΑΤΔΙΘ είλαη (7) επηακειήο, ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΑΤΔΙΘ θαη πεξηιακβάλεη: 
Α) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, 

Β) ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, 
Γ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. 



Γ) Γχν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΤΔΙΘ πνπ 
νξίδνληαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΤΔΙΘ, απφ ηα νπνία, ην έλα ηνπιάρηζηνλ 
πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ 
απαζρνιείηαη κε ηηο Δζηίεο. 

Δ) Απφ δχν (2) θνηηεηέο νηθφηξνθνπο νη νπνίνη νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
θαηαζηαηηθφ ηνπ Σπιιφγνπ νηθφηξνθσλ θνηηεηψλ πνπ ελεξγεί ζηελ Φνηηεηηθή 
Δζηία, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΑΤΔΙΘ. Αλ δελ ππάξρεη ελεξγφο Σχιινγνο, νη 
εθπξφζσπνη ησλ νηθφηξνθσλ θνηηεηψλ νξίδνληαη κεηά απφ εθινγέο ζηηο 
νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ηξέρνληεο νηθφηξνθνη ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο. Γηα ηελ 
εγθπξφηεηα ησλ εθινγψλ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 
νηθφηξνθσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. Η εθνξεία ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ έζησ θαη αλ δελ έρνπλ εθιεγεί 
εθπξφζσπνη ησλ νηθφηξνθσλ θνηηεηψλ. 

3. Η ζεηεία ησλ Μειψλ ηεο Δθνξείαο είλαη δηεηήο. Δηδηθά γηα ηνπο Φνηηεηέο Μέιε 
ηεο, ε ζεηεία είλαη εηήζηα. Καζήθνληα Γξακκαηέα εθηειεί κφληκνο δηνηθεηηθφο 
ππάιιεινο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην ηκήκα Σπνπδαζηηθήο Μέξηκλαο. 

 

 

Άρθρο 3ο 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ 
 

1. Η ιεηηνπξγία ηεο Δθνξείαο επνπηεχεηαη απφ ηνλ αξκφδην Αληηπξχηαλε 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε επνπηεία ηνπ έξγνπ ηεο Δθνξείαο 
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη αλά εμάκελν, αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθνξείαο, ζηνλ Αληηπξχηαλε. 

2. Δηζεγεηήο ηεο Δθνξείαο νξίδεηαη έλα κέινο απηήο (πιελ ηνπ γξακκαηέα) έπεηηα 
απφ εθινγηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δθνξείαο ζηελ πξψηε αλά 
αθαδεκατθφ έηνο ζπλεδξίαζήο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ 
ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία επηθπξψλνληαη απφ ηελ Δθνξεία ζην ηέινο ηεο 
ζπλεδξίαζεο. 

3. Η εκεξήζηα δηάηαμε, αθνχ θαηαξηηζζεί απφ ηνλ Δηζεγεηή ηεο Δθνξείαο, 
θνηλνπνηείηαη, εγγξάθσο, ζηα κέιε ηεο Δθνξείαο, 2 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε 
Σπλεδξίαζε. Κάζε κέινο κπνξεί λα πξνηείλεη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. 

4. Η Δθνξεία ζπλεδξηάδεη φηαλ ζπκκεηέρεη ην 50% ζπλ 1 ησλ κειψλ ηεο. Οη 
απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 

5. Η Δθνξεία ζπγθαιείηαη θαη ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην εμάκελν θαη 
έθηαθηα, φπνηε ρξεηαζηεί, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Δηζεγεηή. Η Δθνξεία 
ζπγθαιείηαη ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε θαη εάλ ην δεηήζεη ην 50% ησλ κειψλ ηεο. Η 
Δθνξεία, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλεδξηάζεη κέζα ζε 
(3) ηξεηο εκέξεο. 

6. Κάζε κέινο ηεο Δθνξείαο έρεη κία πξνζσπηθή ςήθν θαη δε κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ςήθν άιινπ κέινπο, έζησ θαη αλ έρεη εμνπζηνδνηεζεί. 

 

 



Άρθρο 4ο
 

 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΦΟΡΔΗΑ 

 
Η Δθνξεία έρεη άιινηε εηζεγεηηθέο θαη άιινηε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Σηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δθνξείαο 
πεξηέρεηαη ην δηθαίσκα θαη ε ππνρξέσζε λα: 
1. Απνθαζίδεη γηα ηελ εηζδνρή-επηινγή ησλ θνηηεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ 

ζηε Φνηηεηηθή Δζηία ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
2. Απνθαζίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε θνηηεηψλ, φηαλ παξαβηάδνπλ ηα άξζξα ηνπ 

Καλνληζκνχ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα ηνπ 
Καλνληζκνχ ε αηηία απνκάθξπλζεο ηνπ νηθφηξνθνπ, πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σπιιφγνπ Οηθφηξνθσλ Φνηηεηηθήο Δζηίαο ΑΤΔΙΘ. 

3. Φαξάδεη ην πιαίζην θαη ηνπο θαλφλεο ζπιινγηθήο δηαβίσζεο. 
4. Δλεκεξψλεηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ φιε νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Φνηηεηηθήο 

Δζηίαο 
5. Δπηβάιιεη θπξψζεηο ζηνπο νηθφηξνθνπο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ 

παξφληνο. 
6. Η Δθνξεία έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δζηηψλ. 

 

 

Άρθρο 5ο 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΔΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 
Ο ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηε 
ρνξήγεζε δσκαηίνπ ζηηο Δζηίεο ηνπ ΑΤΔΙΘ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ηθαλνπνηεί ηηο 
εμήο πξνυπνζέζεηο: 
1. Να έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ καδί κε φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά κέζα 

ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν θαλνληζκφο. 
2. Να έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ θνηηεηή ηνπ ΑΤΔΙΘ. 
3. Να κελ είλαη πηπρηνχρνο άιινπ Τξηηνβάζκηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο. 
4. Η νηθνγέλεηά ηνπ λα κελ έρεη ηφπν κφληκεο δηακνλήο αιιά θαη ηδηφθηεηε θαηνηθία 

ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Σε πεξίπησζε πνπ νη αηηνχληεο είλαη θάηνηθνη ηνπ 
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε δσκαηίνπ, 
αιιά ε αίηεζή ηνπο ζα ιακβάλεηαη ππφςελ κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη πνπ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ηνπο θξηηήξηα 
ρξήδνπλ πςειήο πξνζνρήο.  

5. Να κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γηα εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο (θαζπζηεξεκέλε έλαξμε θνίηεζεο, αιινδαπνί θνηηεηέο θ.ιπ. νη 
νπνίνη είλαη ζπλεπείο ζηηο θνηηεηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο) απνθαζίδεη ε 
Σχγθιεηνο ηνπ ΑΤΔΙΘ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δθνξείαο ηεο Δζηίαο. 

6. Να κελ έρεη ππεξβεί ηνλ ηξίην ρξφλν θνίηεζεο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο 
θνηηεηέο πνπ δηαλχνπλ ην πξψην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Ο ρξφλνο θνίηεζεο 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ πξψηεο εγγξαθήο. Σε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ή αλαζηνιήο ησλ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο δηαθνπήο ή αλαζηνιήο δελ 
ππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ. Σε θάζε πεξίπησζε ε 



δηαθνπή ή αλαζηνιή ζπνπδψλ ζα βεβαηψλεηαη απφ ην κεηξψν θνηηεηψλ ηνπ 
ΑΤΔΙΘ. 

7. Να κελ έρεη απνκαθξπλζεί απν ηηο Δζηίεο κε πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο 
Δθνξείαο. 

8. Σε πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην 4ν ή 5ν έηνο θνίηεζεο, εθφζνλ 
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 
ηνπο θξηηήξηα, ζα απνθαζίδεη ε Σχγθιεηνο ηνπ ΑΤΔΙΘ κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
Δθνξείαο ηεο Δζηίαο. Τν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξηπηψζεηο κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ 

 
 

Άρθρο 6ο 

 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
Δλδηαθεξφκελνη θνηηεηέο Έιιελεο θαη Αιινδαπνί πνπ επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ 
ζηηο Δζηίεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, αίηεζε 
(έληππα γηα ηελ ππνβνιή ηεο νπνίαο ρνξεγεί ε Γξακκαηεία ηεο Δζηίαο) καδί κε ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 
1. Βεβαίσζε Σπνπδψλ απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηνχλ 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν εγγξαθήο ηνπο θαη ην δηαλπφκελν έηνο ζπνπδψλ. 
2. Δθθαζαξηζηηθφ Σεκείσκα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο νηθείαο 

Δθνξείαο γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνληψλ ηνπο θαη ην αληίζηνηρν 
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εθφζνλ ππνβάιινπλ νη ίδηνη θνξνινγηθή δήισζε. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή 
αξρή. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ Γήκν. 
5. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599 (πξψελ105) φπνπ ζα αλαγξάθεηαη  "α) δελ 

έρσ ζπίηη ζηελ Θεζ/λίθε ή ζηα πεξίρσξα απηήο θαη β) αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε 
κνπ απνδέρνκαη πιήξσο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Φνηηεηηθήο Δζηίαο." 

6. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ρσξίο επηθχξσζε. 
7. Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο. 
 
Καηά πεξίπησζε κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη θαη επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά φπσο: 
8. Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο απφ ην Σχιινγν Πνιπηέθλσλ. 
9. Βεβαίσζε ζπνπδψλ απφ πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζε αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζρνιέο καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο 
ηνπο. 

10. Βεβαίσζε ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. 
11. Γηαδεπθηήξην. 
12. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 
13. Βεβαίσζε αλεξγίαο γνλέα 
14. Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ θξίλεηαη φηη πξέπεη λα ιεθζεί γλψζε. 
 
Δηδηθφηεξα νη αιινδαπνί θνηηεηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ: 

• Γηαβαηήξην θαη άδεηα παξακνλήο. 
• Βεβαίσζε νηθείαο Δθνξείαο απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο αλαθνξηθά κε ην 

εηζφδεκά ηνπο. 



 

Τα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζπκπιεξσκέλε αίηεζε 
θαη Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599 φηαλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη αληίγξαθα ησλ 
πξσηνηχπσλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη είλαη 
πηζηά αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ, ηα νπνία ζα θαηαζέζσ εθφζνλ κνπ δεηεζνχλ 
απφ ηελ ππεξεζία». 
Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Δζηίαο απφ 
08:30 έσο 15:00 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεχζπλζε:  
Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο - ΑΤΔΙΘ, Σίλδνο, ΤΘ. 141, Τ.Κ. 
57400, κε ηελ έλδεημε: «αίηεζε γηα εηζδνρή ζηελ Φνηηεηηθή Δζηία Σίλδνπ» 

 

 

Άρθρο 7ο 

 
ΑΝΑΝΔΩΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

 

Γηα ηελ επηηπρή αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ησλ παιαηψλ θνηηεηψλ ζα πξέπεη λα 
πιεξνχληαη ηα παξαθάησ: 

 

Ο θνηηεηήο ή ε θνηηήηξηα ζα πξέπεη: 

1. Να έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή/θαη λα θάλεη ηελ 
πξαθηηθή ηνπ άζθεζε εληφο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. 

2. Να έρεη ζπκπιεξψζεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο γηα ην έηνο πνπ έρεη πξνεγεζεί (ηζρχεη γηα ηνπο ελεξγνχο θνηηεηέο, 
ελψ δελ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ απνπζίαδαλ ζην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην 
ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus). 

3. Να πξνζθνκίζεη ζηε Γξακκαηεία ηεο Δζηίαο: 

• Δπηθπξσκέλν Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη έρεη ζπκπιεξψζεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) 
Γηδαθηηθέο Μνλάδεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 

• Δθθαζαξηζηηθφ Σεκείσκα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο νηθείαο 
Δθνξείαο γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνληψλ ηνπ θαη ην αληίζηνηρν 
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα γηα ην δηθφ ηνπ εηζφδεκα εθφζνλ ππνβάιιεη ν 
ίδηνο θνξνινγηθή δήισζε. 

 

Σε πεξίπησζε  πνπ δελ πιεξνχληαη ηα παξαπάλσ ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ Δθνξεία 
ηεο Δζηίαο ε πεξίπησζε ηνπ θάζε θνηηεηή/ηξηαο μερσξηζηά κε ζθνπφ ηελ 
απνκάθξπλζή ηνπ/ηεο. 

 
 

Άρθρο 8ο 

 

ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 
 

1. Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζέινπλ λα εγγξαθνχλ 
ζηε Φνηηεηηθή Δζηία γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ ζηηο 
εθάζηνηε ζρνιέο ηνπο ζπλ κία εβδνκάδα. 



2. Γηα ηνπο αηηνχληεο αλαλέσζε εγγξαθήο, ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ μεθηλά 
αθξηβψο κεηά ην πέξαο ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ Σεπηεκβξίνπ θαη δηαξθεί 3 
εβδνκάδεο. 

3. Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (Οκνγελείο, Κχπξηνη, απφ κεηεγγξαθέο θ.ιπ.), 
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο γηα ζηέγαζε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 
εγγξαθήο ηνπο ζην νηθείν ηκήκα πνπ νξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην ΥΠΔΘ. 

 
Τπρφλ εθπξφζεζκεο αηηήζεηο ζα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δθνξεία ηεο 
Δζηίαο. 

 
 

Άρθρο 9ο 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΔΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 
Η επηινγή ησλ θνηηεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζηελ Δζηία γίλεηαη απφ ηελ 
Δθνξεία ηεο Δζηίαο κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Καηά ηελ επηινγή ησλ 
ζηεγαδνκέλσλ ζηελ Δζηία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:  

1. Πξνηεξαηφηεηα ζηέγαζεο θαηά ζεηξά έρνπλ νη ππνςήθηνη θνηηεηέο θαη 
θνηηήηξηεο νη νπνίνη: 

 πξνέξρνληαη απφ άπνξεο νηθνγέλεηεο κε κεδεληθφ εηζφδεκα 

 είλαη νξθαλνί απφ ηνπο δχν γνλείο 

 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο 67% θαη άλσ 

 Πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθά ηδξχκαηα 
 

(Η Δθνξεία ηεο Δζηίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ παξαρσξήζεη δσκάηην ζε 
θνηηεηή/ηξηα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ αλ ε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή ηνπο 
θαηάζηαζε είλαη εμαηξεηηθά πςειή). 

2. Έπνληαη νη ππνςήθηνη κε βάζε ην εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 
ππνινγίδνληαο ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα, δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν 
εηζφδεκα κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, πεξηιακβάλεη ηνπο 
γνλείο θαη ηα αλχπαληξα αδέξθηα θάησ ησλ 22 εηψλ φηαλ δελ ζπνπδάδνπλ 
θαη θάησ ησλ 28 εηψλ θνηηεηέο/ηξηεο.  

 Τν δεισζέλ εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο (Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ 
Τνκέα θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπληαμηνχρσλ) ιακβάλεηαη κεησκέλν θαηά 50%. 
Έθπησζε δελ γίλεηαη ζε εηζνδήκαηα απφ άιιεο πεγέο, αθφκε θαη αλ ην 
θχξην εηζφδεκα είλαη απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. 

3. Πνζνζηηαία κείσζε 15% ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
άιιν πνζνζηφ) εθαξκφδεηαη ζηνπο αηηνχληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ : 

 ε νηθνγέλεηά ηνπο είλαη πνιχηεθλε 

 ε νηθνγέλεηά ηνπο είλαη ηξίηεθλε (10%) 

 Φνηηήηξηεο νη νπνίεο είλαη αλχπαληξεο κεηέξεο (30%) 

 Έρνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο άηνκα πνπ ζπνπδάδνπλ ζε αλψηεξεο ή 
αλψηαηεο ζρνιέο ή ππεξεηνχλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία 

 Έρνπλ γνλέα κε ηαηξηθά πξνβιήκαηα (αλαπεξία 67%) 



 Έρνπλ αδέξθηα κε ηαηξηθά πξνβιήκαηα (αλαπεξία 67%)  

 Πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή είλαη νξθαλνί απφ έλα γνλέα 
(25%) 

 Έρνπλ άλεξγνπο γνλείο (20%) 

Τν ζπλνιηθφ πνζνζηφ κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξν ηνπ 75%. 

 

 

Άρθρο 10ο
 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΔΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 
1. Ο ζηεγαδφκελνο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ Δζηία ηνπ ΑΤΔΙΘ, ιακβάλεη γλψζε 

ηνπ Καλνληζκνχ, δέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ θαη δεζκεχεηαη γηα πηζηή εθαξκνγή ηνπο κε ηελ 
ππνγξαθή ππεχζπλεο δήισζεο κε ηελ παξαιαβή ηνπ δσκαηίνπ. 

2. Η Φνηηεηηθή Δζηία απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ θνηηεηηθνχ ρψξνπ. Η ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηεο Δζηίαο δηαζθαιίδεηαη κε ην ζεβαζκφ ηεο εζσηεξηθήο 
αθαδεκατθήο δσήο. Σπλεπψο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη ελέξγεηεο πνπ λα ηε 
δηαζαιεχνπλ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ππελνηθίαζε απφ ηνπο ζηεγαδφκελνπο ζε ηξίηνπο. Η 
δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο απηνχ ηνπ ιφγνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζε 
ηνπ ζηεγαδφκελνπ. 

4. Οη ζηεγαδφκελνη κεξηκλνχλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε ησλ δσκαηίσλ πνπ 
δηακέλνπλ, ηελ θαζαξηφηεηα απηψλ, θαζψο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ & 
εγθαηαζηάζεσλ. 

5. Η ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, κνηνπνδειάησλ θαη πνδειάησλ 
επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πξνο ηνχην ρψξνπο θαη θαηά 
ηξφπν πνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε άιισλ νρεκάησλ. 

6. Η απψιεηα ησλ θιεηδηψλ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζηνλ αξκφδην 
ππάιιειν θαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ θνηηεηή. Η παξάδνζε 
θιεηδηψλ ζε ηξίηα πξφζσπα απαγνξεχεηαη. 

7. Ο ζηεγαδφκελνο, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ηνπ δεηείηαη, πξέπεη λα ζέηεη ζε 
δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ην δσκάηηφ ηνπ. Η Τερληθή Υπεξεζία 
ηνπ ΑΤΔΙΘ δηθαηνχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, λα πξνβαίλεη ζηελ 
απνθαηάζηαζε θζνξψλ ή ζηελ εθηέιεζε επηζθεπψλ ζηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ρσξίο λα δηαζαιεχεηαη ε ηάμε θαη εζπρία ηνπ ρψξνπ. 

8. Τν πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο έρεη ην δηθαίσκα 
πξφζβαζεο ζηνπο θνηηψλεο ησλ ζηεγαδνκέλσλ γηα έιεγρν, κεηά απφ 
εηδνπνίεζε νξζά αηηηνινγεκέλε. Η άξλεζε ησλ ζηεγαδφκελσλ θνηηεηψλ λα 
επηηξέςνπλ ζην πξνζσπηθφ ηελ πξφζβαζε ζην δσκάηην, απνηειεί αηηία 
απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηε Φνηηεηηθή Δζηία. Σε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο 
θηλδχλνπ γηα ηε δσή ή γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, δχλαηαη λα εηζέιζεη ζηα 
δσκάηηα, ρσξίο λα δεηεζεί ε ζπλαίλεζε ησλ ζηεγαδνκέλσλ. 

9. Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη ζην πιαίζην ηνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο 
θαιήο γεηηνλίαο λα ηεξνχλ ην σξάξην θνηλήο εζπρίαο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή : 
14:30-17:00 θαη 23:00-08:00 θαη Σάββαην-Κπξηαθή: 14:30-17:00 θαη 01:00-
10:00) θαη γεληθφηεξα, λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο δηαθξηηηθφηεηαο. 



10. Οη ζηεγαδφκελνη κπνξνχλ λα δέρνληαη επηζθέςεηο ζπγγεληθψλ ή θηιηθψλ 
πξνζψπσλ δηαζθαιίδνληαο ηελ εζπρία ησλ ζπλνηθνηξφθσλ ηνπο. Ο θάζε 
ζηεγαδφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη νπνηαδήπνηε 
παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνχ απφ εθείλνπο επηβαξχλεη ηνλ ίδην. 

11. Δπηηξέπνληαη νη αιιαγέο δσκαηίσλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ έπεηηα απφ 
ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο. 

12. Αιιαγέο ζηελ επίπισζε, ζηε δηαξξχζκηζε, ζην ρξψκα ηνπ 
δσκαηίνπ,επηηξέπνληαη κφλν φηαλ απηέο δε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή αιιά θαη 
ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ ζηεγαδνκέλνπ. Σε θάζε αιιαγή πνπ ζέιεη λα 
πξνβεί ν ζηεγαδφκελνο, ζα πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηα ηερληθά ζέκαηα ηεο Δζηίαο. Οη αιιαγέο ζα πξέπεη λα επηηεξνχληαη απφ 
ηνλ ππεχζπλν θαη λα είλαη ζχκθσλνη γηα απηέο θαη νη δχν θνηηεηέο πνπ 
ζπγθαηνηθνχλ ζην δσκάηην. Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα 
παξαπάλσ, ζα θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Καηαγξαθήο Καηάζηαζεο Γσκαηίσλ. 

13. Ο ζηεγαδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ 
(έπηπια) πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δζηία, δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα ηα 
αληηθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα. Τνπιάρηζηνλ κία θνξά ην εμάκελν ζα γίλεηαη 
θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ, έπεηηα απφ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. 

14. Πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ θνηηεηή απφ ηελ Δζηία, ην δσκάηην ζα πξέπεη λα 
παξαδίδεηαη θαζαξφ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ ππάξρνπλ γηα ηα δσκάηηα. 

15. Σηεγαδφκελνη πνπ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα θαηά ηε θνηηεηηθή πεξίνδν, 
θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο απηνχο ζηελ Δθνξεία ηεο Δζηίαο. Δάλ, νη 
εμεγήζεηο ηνπο δελ θξηζνχλ επαξθείο, ε Δθνξεία ηεο Δζηίαο δηθαηνχηαη λα 
δεηήζεη απφ ην ζηεγαδφκελν, ηελ απνρψξεζή ηνπ απν ηελ Δζηία. 

16. Οη ζηεγαδφκελνη νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχπηεη ή γίλεη αληηιεπηφ θαη ην νπνίν κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηνπο ίδηνπο ή ζηνπο άιινπο θνηηεηέο. 

17. Σε πεξηφδνπο κε-εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΤΔΙΘ (Φξηζηνχγελλα, Πάζρα, 
θαινθαίξη), φπνηνο νηθφηξνθνο επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα δηακείλεη ζηελ Δζηία, 
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηε Γήισζε Γηακνλήο θαη λα ηελ θαηαζέζεη ζηε 
Γξακκαηεία ζην εθάζηνηε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα έρεη αλαθνηλσζεί εγθαίξσο. 
Γηα έθηαθηεο, κε πξνγξακκαηηζκέλεο δηακνλέο, ε παξαπάλσ δήισζε ζα 
ζπκπιεξψλεηαη ελψπηνλ ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηνπ ΑΤΔΙΘ. Σε θάζε 
άιιε πεξίπησζε, ε δηακνλή ηνπ ζα είλαη παξάλνκε. 

18. Η αζέηεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ζπληζηά 
παξάπησκα πνπ κπνξεί λα επηζχξεη αθφκε θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 
ζηεγαδνκέλνπ απφ ηε Φνηηεηηθή Δζηία κεηά απφ απφθαζε ηεο Δθνξείαο ηεο 
Σ.Δ. 

 
 

Άρθρο 11ο 

 
ΠΟΗΝΔ 

 
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ζε πεξίπησζε αλάξκνζηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηεγαδνκέλσλ,  έρεη ην δηθαίσκα λα πξάηηεη θαηά ζεηξά : 

α. Πξνθνξηθή παξαηήξεζε 
β. Έγγξαθε επίπιεμε 
γ. Δλεξγνπνίεζε δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο 



παξαπηψκαηνο γηα ην νπνίν έρεη πξνεγεζεί ηηκσξία, ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ α θαη β. 

 
 

Άρθρο 12ο 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΔΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 
 
Οη ζπνπδαζηέο απνκαθξχλνληαη απφ ηε Φνηηεηηθή Δζηία :  
 
1. Με ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. 
2. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 5νπ Αθαδεκατθνχ έηνπο ησλ ζπνπδψλ ηνπο(10ν 

εμάκελν). Ο θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αηηεζεί παξάηαζε δηακνλήο ελφο 
αθαδεκατθνχ εμακήλνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη επηηπρψο 200 
ΓΜ θαη επηζπκεί ζην δηάζηεκα απηφ λα εθπσλήζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ή θαη 
ηελ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία. 

3. Δθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Αλαλέσζε Δγγξαθήο. 
4. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δε δηακέλνπλ ζην δσκάηην πνπ ηνπο έρεη 

παξαρσξεζεί. 
5. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 10 νη νπνίεο 

επηζχξνπλ ηελ πνηλή απνκάθξπλζεο 
6. Σε πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηεζεί ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο. 
 
 

Άρθρο 13ο 
 

ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΕΩΑ 
 
1. 1.Απαγνξεχνληαη ηα δψα εληφο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Δζηίαο 

εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ην δψν αλήθεη ζε ζπνπδαζηή πνπ δηακέλεη 
λφκηκα ζηελ Δζηία θαη έρεη εγθξηζεί ε παξακνλή ηνπ δψνπ απφ ηελ Δθνξεία ηεο 
Δζηίαο. 

2. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε θαηνρή θαηνηθίδηνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Δζηίαο, ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ θαηνηθηδίνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ «Αίηεζε Καηνρήο  
Καηνηθηδίνπ» ζηε Γξακκαηεία ηεο Δζηίαο. Η αίηεζε ζα εμεηάδεηαη θαη ζα 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Δθνξεία ηεο Δζηίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη επηηξέπεηαη έλα (1) 
κφλν θαηνηθίδην αλά δσκάηην.  

3. Η αίηεζε έγθξηζεο παξακνλήο ηνπ θαηνηθίδηνπ δψνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
θάζε θνξά παξάιιεια κε ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηεγαδνκέλνπ πνπ 
θαηέρεη ην θαηνηθίδην. 

4. Η εθνξεία κπνξεί λα δηαηάμεη, κε επαξθή αηηηνιφγεζε, ηελ απνκάθξπλζε 
θαηνηθίδησλ ησλ νπνίσλ ηελ παξακνλή έρεη εγθξίλεη παιαηφηεξα. 

 
Προϋποθέζεις καηοτής  καηοικίδιοσ: 
1. Να ζπκθσλεί εγγξάθσο ν ζπγθάηνηθνο απηνχ πνπ επηζπκεί ηελ θαηνρή 

θαηνηθηδίνπ. Δάλ ζηελ αξρή, δελ ππάξρεη ζπγθάηνηθνο, ν λένο ζπγθάηνηθνο πνπ 
εηζέξρεηαη, ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί θαη απηφο, επίζεο, εγγξάθσο. 

2. Τν θαηνηθίδην λα είλαη πγεηνλνκηθά ειεγκέλν, λα έρεη θάλεη ηα απαξαίηεηα 
εκβφιηα θαη λα έρεη βηβιηάξην πγείαο ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ηε Γξακκαηεία 
ηεο Δζηίαο. 



3. Ο ζπνπδαζηήο λα είλαη λφκηκνο ηδηνθηήηεο θαη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια 
έγγξαθα θαηνρήο. 

4. Να ππνγξάςεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φπνπ ζα απνδέρεηαη ηνπο 
φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζα ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη ην θαηνηθίδην 
ηνπ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπο. 

 
 
Για να σπάρτει ομαλή διαμονή ηοσ καηοικιδίοσ θα πρέπει να ηηρούνηαι με 
απόλσηη σπεσθσνόηηηαηοσ ιδιοκηήηη,  οι παρακάηω κανόνες : 
 
1.  Τν θαηνηθίδην ζα πξέπεη λα δηακέλεη θαη λα θνηκάηαη κφλν κέζα ζην δσκάηην θαη 

φρη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Δζηίαο (δηάδξνκνη,  αθάιππηνη, ηνπαιέηεο, 
απνζήθεο, αλαγλσζηήξηα θιπ). 

2. Γελ πξέπεη λα πεξηθέξεηαη ζηνπο παξαπάλσ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο 
ζπλνδεία θαη ινπξί. 

3.  Ο ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα ζπλεηίδεη θαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ζε 
πεξίπησζε πνπ ην θαηνηθίδην ηνπ πξνθαιεί θαζαξία θαη πξνβιήκαηα πγηεηλήο. 

4.  Ο ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ηνπ δψνπ.  
5. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ δψνπ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηπρφλ αληηθαλνληθή θαη 

επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά. Σε πεξίπησζε πνπ ην θαηνηθίδην πξνθαιέζεη 
ζσκαηηθή βιάβε ζε θάπνηνλ άλζξσπν,ζα πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη ακέζσο 
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δζηίαο. 

6.  Σε πεξηπηψζεηο πνπ ην δψν πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη ππάξρνπλ παξάπνλα, ν 
ηδηνθηήηεο, κεηά απφ παξαηήξεζε ηεο Γξακκαηείαο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη 
ηελ θαηάζηαζε εληφο κίαο εβδνκάδαο. Γηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα 
απνκαθξχλεη ην δψν απφ ηελ Δζηία. Γε ζα γίλεηαη δεθηή ε επαλππνβνιή 
Αίηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δψν. 

 
 
 



ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΥΩΡΩΝ 

ΠΟΤΔΑΣΙΚΗ ΕΣΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ή θζνξά πξνθαιέζεη θάπνηνο νηθφηξνθνο ζηελ 
πεξηνπζία πνπ θαηέρεη ην ΑΤΔΙΘ ζηελ Δζηία, ζα πξέπεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη 
ακέζσο κε δηθά ηνπ έμνδα. 

Α.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Οι οικότροφοι ευκφνονται για τθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και τθσ  τάξθσ τόςο των 
κοινοχριςτων χϊρων τθσ Εςτίασ όςο και των προςωπικϊν τουσ χϊρων. 

 ΧΩΡΟΙ ΕΙΟΔΟΤ-ΕΞΟΔΟΤ 
1. Οι πόρτεσ ειςόδου-εξόδου να παραμζνουν κλειδωμζνεσ  τισ ϊρεσ 23:00 – 7:00 πμ. 
2. Κάκε οικότροφοσ κατά τθν είςοδο-ζξοδο του τισ  παραπάνω ϊρεσ, υποχρεοφται να 

κλειδϊνει με κλειδί που κα του παρζχεται από τθ Γραμματεία τθσ Εςτίασ. 
3. Απαγορεφεται θ αφιςοκόλλθςθ ςτισ πόρτεσ ειςόδου-εξόδου ενϊ επιτρζπεται μόνο 

ςτουσ Πινάκεσ Ανακοινϊςεων. 
 

 ΧΩΡΟ PARKING 

Η τοποκζτθςθ αυτοκίνθτων και μοτοποδθλάτων επιτρζπεται μόνο όπωσ κακορίηεται 
από τισ διαχωριςτικζσ  γραμμζσ  τόςο ςτο parking όςο και ςτον εςωτερικό χϊρο 
ςτάκμευςθσ ποδθλάτων-μοτοποδθλάτων. 

 

 ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΑ 
1. Τα αναγνωςτιρια κα χρθςιμοποιοφνται από τουσ ςπουδαςτζσ οικότροφουσ με 

τον πρζποντα ςεβαςμό. 
2. Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα αναγνωςτιρια. 
3. Ζπειτα από τθν απομάκρυνςι του από τον χϊρο, ο φοιτθτισ οφείλει να τον 

αφινει κακαρό. 
 

 ΑΚΑΛΤΠΣΟΙ ΧΩΡΟΙ 
1. Απαγορεφεται θ ρίψθ απορριμμάτων ςτουσ δθμόςιουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ. 
2. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ οποιωνδιποτε προςωπικϊν αντικειμζνων ςτουσ 

ακάλυπτουσ χϊρουσ. 
3. Τα ςχοινιά απλϊματοσ ροφχων ςτουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται από όλουσ τουσ οικότροφουσ. 
4. Η χριςθ τθσ ψθςταριάσ από οποιονδιποτε οικότροφο κα πρζπει να γίνεται με 

γνϊμονα τον ςεβαςμό προσ  ςτουσ  ςυνοικότροφοφσ του. Ο οικότροφοσ οφείλει 
να τθν αφινει κακαρι και ςε καλι κατάςταςθ μετά τθ χριςθ τθσ. 
 

 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ  
1. Τα ςκουπίδια απαγορεφεται να παραμζνουν ζξω από τα δωμάτια και ςτο 

διάδρομο. 
2. Ζξω από κάκε δωμάτιο  κα επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ το πολφ μίασ απλϊςτρασ, 

ενόσ κουβά με ςφουγγαρίςτρα, μία ςκοφπα με φαράςι και του φωριαμοφ. Οι 



απλϊςτρεσ όταν δε χρθςιμοποιοφνται, κα πρζπει να μαηεφονται. Σε κάκε 
περίπτωςθ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ άνετθ διάβαςθ και υγιεινι. 

3. Κάκε οικότροφοσ υποχρεοφται να διατθρεί το κομμάτι του διαδρόμου που του 
αναλογεί ζξω από το δωμάτιο κακαρό. 

4. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε αφιςοκόλλθςθ, χάραξθ  και ςχεδίαςθ πάνω ςτουσ 
τοίχουσ των διαδρόμων. 
 

 ΧΩΡΟ PING-PONG 
1. Ζπειτα από τθ  χριςθ του ping-pong, o κάκε χριςτθσ οφείλει να το αφινει ςε καλι 

κατάςταςθ. 
2. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του ping-pong ςε ϊρεσ κοινισ θςυχίασ. 

 
 

Β.ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΛΛΟΓΟΤ  
Το γραφείο ςυλλόγου είναι χϊροσ που χρθςιμοποιείται για τισ ανάγκεσ και τισ 

ενζργειεσ του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτθτικισ  Εςτίασ. 
 

 ΝΕΡΟΧΤΣΕ 
1. Ζπειτα από κάκε χριςθ του ο νεροχφτθσ να παραμζνει κακαρόσ  χωρίσ 

υπολείμματα φαγθτοφ και άλλων ακακαρςιϊν. 
2. Απαγορεφεται θ παραμονι μαγειρικϊν ςκευϊν και άλλων αντικειμζνων ςτουσ 

νεροχφτεσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, κα απορρίπτονται από το προςωπικό 
κακαριςμοφ που ενεργεί ςτο κτιριο τθσ Εςτίασ. 

3. Οι κάδοι απορριμμάτων που βρίςκονται δίπλα ςτουσ νεροχφτεσ, να 
χρθςιμοποιοφνται μόνο για αποφάγια. 

 

 ΧΩΡΟΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ 
1. Να τθροφνται οι κανόνεσ και οι ϊρεσ λειτουργιάσ των πλυντθρίων τθσ Εςτίασ 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει ςτον ανάλογο χϊρο. 
2. Στα πλυντιρια τθσ Εςτίασ, απαγορζυεται θ πλφςθ παππουτςιϊν και χαλιϊν. Η 

πλφςεισ κουβερτϊν, παπλωμάτων και γενικά, ροφχων, να γίνονται ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ του κάκε πλυντθρίου. 

3. Τα πλυντιρια τθσ Εςτίασ κα πρζπει να διατθροφνται κακαρά. 
 

 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΕ ΣΟΤΑΛΕΣΕ ,ΝΣΟΤΖΙΕΡΕ ΚΑΙ ΝΤΠΣΗΡΕ  
1. Να διατθροφνται κακαρά φςτερα από κάκε χριςθ. 
2. Μετά τθ χριςθ να μθν αφινονται υπολείμματα και αντικείμενα. 
3. Κάκε οικότροφοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τθν τουαλζτα που αντιςτοιχεί 

ςτον κοιτϊνα που διαμζνει. 
4. Ο κάκε χϊροσ να χρθςιμοποιείται ςφμφωνα με τθν ιδιότθτά του. 

 



Γ.ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΑ  

1. Οι οικότροφοι ζχουν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν φφλαξθ των 
προςωπικϊν τουσ αντικειμζνων. 

2. Το δωμάτιο παραδίδεται μετά το πζρασ τθσ παραμονισ του κάκε οικότροφου 
όπωσ του δόκθκε, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που υπάρχουν γι’ αυτά. 

3. Να μθν υπάρχουν ογκϊδθ, αιχμθρά, βαριά και γενικά, αντικείμενα που κζτουν ςε 
κίνδυνο τθ ςωματικι ακεραιότθτα του οικότροφου πάνω  από τα κρεβάτια. 

4. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε μεταβολι ςτισ προδιαγραφόμενεσ θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ  του εκάςτοτε δωματίου. 
 

Δ. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Απαγορεφεται θ χωρίσ άδεια είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ προςωπικοφ, από τουσ οικότροφουσ.  

 


