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Καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Εκ μέρους της Πρυτανικής Αρχής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συγχαίρω και
καλωσορίζω όλες και όλους εσάς που πετύχατε την εισαγωγή σας στα Τμήματα του
Ιδρύματός μας, ξεκινώντας πλέον από μία νέα αφετηρία τη διαδρομή σας στο στίβο
της κατάκτησης της γνώσης αλλά και της ίδιας της ζωής.
Όπως γνωρίζετε, με το νόμο 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» σηματοδοτούνται ριζικές
αλλαγές στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Από 1 Οκτωβρίου
2018 το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ενσωματώνεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα
περισσότερα Τμήματά του μετεξελίσσονται σε Τμήματα πανεπιστημιακού επιπέδου.
Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης, το οποίο θα λειτουργήσει στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά τη μεταβατική περίοδο από 1.10.2018 έως
31.8.2018, δεσμεύομαι να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση
των ζητημάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Με τον παρόντα οδηγό πρωτοετών φοιτητών επιδιώκουμε να σας δώσουμε,
εκτός από τις ευχές μας για μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά και την πραγματοποίηση
των ονείρων σας, κάποια χρήσιμα και βασικά στοιχεία για τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα που συνεπάγεται η εισαγωγή και φοίτησή σας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί μία
χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, καθώς επιχειρεί
να απαντήσει στα πρώτα ερωτήματα που απασχολούν τόσο τους ίδιους όσο και τις
οικογένειές τους, όπως είναι η διαδικασία εγγραφών,
οι πρώτες φοιτητικές υποχρεώσεις, οι δηλώσεις
μαθημάτων, η απαιτούμενη διαδικασία για τη δωρεάν
σίτιση και στέγαση, η έκδοση ακαδημαϊκής
ταυτότητας στην οποία περιλαμβάνεται και το πάσο
(δελτίο ειδικού εισιτηρίου), ο τρόπος απόκτησης
βιβλίων (συγγραμμάτων), οι υποτροφίες – βραβεία, η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α.
Με μεγάλη χαρά, ως ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, παραδίδουμε
στους νεοεισερχόμενους φοιτητές το έντυπο αυτό, ελπίζοντας στην καλύτερη
δυνατή χρήση κι αξιοποίησή του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, όπως κάθε οδηγός,
έτσι και ο παρών, αποτελεί απλά ένα χρήσιμο βοήθημα, και ότι είναι στην ευχέρεια
του καθενός η ευρύτερη εξοικείωση και ζύμωσή του με ό,τι τον αφορά.
Όλοι όσοι εργαστήκαμε για τη δημιουργία του οδηγού, ευελπιστούμε ότι θα πετύχει
στο να λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τον προσανατολισμό των πρωτοετών
φοιτητών στο στάδιο μετάβασής τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Για το σκοπό αυτό άλλωστε είναι στη διάθεσή σας και το
Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος, με το οποίο
μπορείτε να επικοινωνήσετε για την εξυπηρέτησή σας στα
τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που
βρίσκονται στις σελίδες από 6 έως 11 του οδηγού.
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ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΓΚΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Διοικητηρίου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Γέφυρα Αράχθου – Διοικητήριο, Τ.Κ.:
47132, Τ.Θ.: 110, Άρτα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι.
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΙΩΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2681050001
2681050008
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX
2681076405

FAX

2681050032

E-MAIL
spirid@teiep.gr
apapaz@teiep.gr

E-MAIL
po_si@teiep.gr

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
FAX
E-MAIL
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Κτίριο Α’
Φυτικής Παραγωγής, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ.: 47100
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TMHMATOΣ)
ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΛΑ
(ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΤΗ
(ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΩΝΗΣ
(ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ –
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ
(ΔΕ ΔΙΟΙΚ. – ΛΟΓ.)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΙΟΣ
(ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)

2681050326

spoudmer@teiep.gr

2681050515

spoudmer@teiep.gr
sofiabak@teiep.gr

2681050328

spoudmer@teiep.gr
siatig@teiep.gr

2681075092

2681076929

molonis@teiep.gr

2681075092

dragatx@teiep.gr

2681075092

spikitsios@teiep.gr
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) – ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση:4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών , Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
1.

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Ε.Υ.Π.

ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

2651050701

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

E-MAIL
tmantziou@ioa.teiep.gr

2651050734

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Ε.Υ.Π.

ΕΦΗ ΔΑΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2651050703

seyp@ioa.teiep.gr
efidal@ioa.teiep.gr

2651050702

pgiotis@ioa.teiep.gr

ΓΙΩΤΗΣ

1.

ΤΜΗΜΑ Σ.Ε.Υ.Π./site/

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ece.ioa.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2651050739
e-mail:gvrionis@ioa.teiep.gr

2.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
http://www.slt.ioa.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛ.: 2651050712

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

E-MAIL

ece@ioa.teiep.gr
kpapaioannou@ioa.teiep.gr

2651050714
2651050731

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΑΧΟΣ

2651050735

ece@ioa.teiep.gr
tspachos@ioa.teiep.gr

ΧΡΥΣΑ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ

2651050712

logotherapy@ioa.teiep.gr
kotrotsiou@ioa.teiep.gr

2651050732

ΔΑΝΑΗ
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

2651050715

logotherapy@ioa.teiep.gr
ddanai@ioa.teiep.gr

ΦΑΝΟΥΛΑ
ΚΡΟΚΙΔΗ

2651050771

nursing@ioa.teiep.gr
fanoula@ioa.teiep.gr

e-mail:nziavra@ioa.teiep.gr

3.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
http://nursing.ioa.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2651050772

2651050733
ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ

nursing@ioa.teiep.gr
maggi@ioa.teiep.gr

2651050713

e-mail:smantzoukas@ioa.teiep.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

4.

ΤΜΗΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

2651050750

2651050785
2651050765,
50766
2651050765,
50766
2651050765,
50766

2651050750

gkotsis@ioa.teiep.gr

irenem@ioa.teiep.gr
praktiki@teiep.gr
praktiki@teiep.gr
praktiki@teiep.gr
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ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5.

ΕΦΗ ΔΑΛΛΑ

spoudon@teiep.gr
efidal@ioa.teiep.gr

2651050703
2651050734

ΠΗΓΗ
ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ

spoudon@teiep.gr
pamar@ioa.teiep.gr

2651050710

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ) – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ)

1.

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
(Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ)

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2681050249

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ/site/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
http://tegeo.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
1.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.:
2681050249
e-mail:itsirog@teiep.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΑ

FAX

E-MAIL

itsirog@teiep.gr

2681050240

tegeo@teiep.gr
gfilippa@teiep.gr

2681050230

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

E-MAIL

2681050230

tegeo@teiep.gr
gfilippa@teiep.gr

2681050200

tegeo@teiep.gr
gramzp@teiep.gr

2681050240
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΣΙΤΡΑ

2681050179

tegeo@teiep.gr
eid.log@teiep.gr
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) – ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων: Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100,
Ηγουμενίτσα
Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Ψαθάκι Πρέβεζας, Τ.Κ.
48100, Πρέβεζα
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1.

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Δ.Ο.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2682050552

ΤΜΗΜΑ Σ.Δ.Ο./site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

2665049882

1.

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ba@teiep.gr
secsdo@teiep.gr

2665049851

fpapag@teiep.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
http://ba.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛ.: 2665049860
e-mail:edogor@teiep.gr

sotiropoulosioan@yah
oo.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

E-MAIL
sotiropoulos@teiep.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΦΩΤΙΟΣ

FAX

FAX

E-MAIL

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΛΛΑΣ

2665049863

2665049895

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΜΑΣ

2665049899

2665049899

ba@teiep.gr
simdim@teiep.gr

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΡΕΓΚΑ

2665049893

2665049893

ba@teiep.gr
frega@teiep.gr

ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ

2665049862

ba@teiep.gr
ankosmid@teiep.gr

ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

2665049894

ba@teiep.gr
mtua@teiep.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΣ

2665049852
, 49900

ba@teiep.gr
tkatsios@gmail.gr

ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ

2665049862

ankosmid@teiep.gr

ba@teiep.gr
killas@teiep.gr

9

Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

2665049894

mtua@teiep.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΣ

2665049900
, 49852

tkatsios@gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΣΧΟΥ

2682050550

acc@teiep.gr
logixrim@teiep.gr
dpaschou@teiep.gr

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΛΟΒΙΤΗ

2682050621

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΠΑ

2682050560

acc@teiep.gr
logixrim@teiep.gr
agpappa@teiep.gr

ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΛΗΜΗ

2682050635

acc@teiep.gr
logixrim@teiep.gr
pklimi@teiep.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΛΗΜΗ

2682050635

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΛΗΜΗ

2682050635

pklimi@teiep.gr

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΠΑ

2682050560

agpappa@teiep.gr

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
http://accfin.teiep.gr
2.

3.

4.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2682050562
e-mail:naxakis@teiep.gr

2682050620
2682050631

acc@teiep.gr
logixrim@teiep.gr
xrle@teiep.gr

pklimi@teiep.gr

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
1.

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Κ.Σ.

ΑΣΠΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

E-MAIL

2681050540

2681021235

theodosiou@teiep.gr

2681021235

tlpm@teiep.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2681050300
2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Κ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΚΟΥΡΗ

2681050290
2681050299
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ΤΜΗΜΑ/site/

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
http://tlpm.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛ.: 2681050540
e-mail:theodosiou@teiep.gr

1.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΚΟΥΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΠΟΒΟΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

2681050290
2681050300

E-MAIL

tlpm@teiep.gr

2681021235

2681050300

tlpm@teiep.gr
vbovolou@teiep.gr
tlpm@teiep.gr
tsirkasx@teiep.gr

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
1.

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.ΤΕ.Φ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

E-MAIL

2681050340

stylios@teiep.gr

2681050330

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Τ.ΕΦ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ

1.

2.

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Σ.ΤΕ.Φ/site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε
http://www.ce.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2681050330
e-mail: stylios@teiep.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΡΖΑΝΗΣ

2681050339
stef@teiep.gr

2681050499

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

secinfo@teiep.gr

FAX

E-MAIL

2681050499

stef@teiep.gr
secinfo@teiep.gr

2681050341

stef@teiep.gr
secinfo@teiep.gr
zarzanis@teiep.gr

2681050340
2681050339

ΕΛΕΝΗ ΝΑΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΝΑΚΟΥ

2681050350

stef@teiep.gr
secinfo@teiep.gr
nakouel@gmail.com

2681050350

nakouel@gmail.com
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ

Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για:
 το ΤΕΙ Ηπείρου, τις σχολές και τα τμήματά του
 τις εγγραφές των πρωτοετών και ειδικότερα για το χρόνο, τον τόπο και
τον τρόπο που γίνονται, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και
τα βήματα εγγραφής
 τον τρόπο απόκτησης συγγραμμάτων (βιβλίων)
 τη βιβλιοθήκη
 την υγειονομική περίθαλψη και την έκδοση βιβλιαρίου υγείας
 το πώς γίνεται η δήλωση μαθημάτων Α΄ εξαμήνου
 τη σίτιση και τη στέγαση και ειδικότερα για τα δικαιολογητικά που
απαιτείται να υποβάλει κάθε φοιτητής, ώστε να μπορεί να σιτιστεί ή/και να
στεγαστεί δωρεάν (εφόσον πληροί κάποια κριτήρια)
 το στεγαστικό επίδομα
 την ακαδημαϊκή ταυτότητα στην οποία πλέον περιλαμβάνεται και το
πάσο (δελτίο ειδικού εισιτηρίου)


πηγές πληροφόρησης - ενημέρωσης, στις
οποίες ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να
ανατρέξει για την αναζήτηση διάφορων φοιτητικών
θεμάτων (χρήσιμες διευθύνσεις, τηλέφωνα, sites,
κ.α.).
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1. ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
1.α.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής

Εγγραφή επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2018 στα τμήματα
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα
τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 10
Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου, για τις ηλεκτρονικές
εγγραφές των επιτυχόντων το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ισχύουν τα ακόλουθα:
«Από τη Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να
κάνουν την εγγραφή τους οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.
Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης
δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές
και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν
επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και
με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.
Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το
ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας
τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό
εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που
χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις
10:00 πμ.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν
υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά
την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για
τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.
Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα
αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή
στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.
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Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.
Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν
τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα
επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.
Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε
Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της
Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η
ταυτοπροσωπία τους.
Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία
δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

δύναται

να

ζητήσει

συμπληρωματικά

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία
εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια
Υπουργεία.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από
τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο.
Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε επίσης ότι
η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, πραγματοποιείται
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17
Σεπτεμβρίου 2018.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα
υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (10/09 έως 17/09/2018) να
αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη
γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν
έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή
καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου
από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω
Νομών».
Διαδικασία
Ηπείρου

ολοκλήρωσης

εγγραφών

πρωτοετών

φοιτητών

στο

ΤΕΙ

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή
τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλουν να καταθέσουν
στις Γραμματείες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου (ώρες εξυπηρέτησης: από
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10:00 π.μ.– 14:00 μ.μ.) τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά (είτε
αυτοπρόσωπος είτε ταχυδρομικά):

Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

Πιστοποιητικό Γέννησης μόνο για τα αγόρια, στην περίπτωση που θα
αιτηθούν βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή
έγχρωμες).

Υπεύθυνη Δήλωση-ρητή συγκατάθεση (Υπεύθυνη δήλωση) του/της
φοιτητή/-τριας που εγγράφεται για πρώτη φορά για επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων του/της από τη γραμματεία του τμήματος.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Ακουόγραμμα (χορηγείται από
ιατρό ΩΡΛ) καθώς επίσης και Λογοθεραπευτική εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ιδιώτη Λογοθεραπευτή.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
Δήλωση επιλογής μουσικού οργάνου. (Υπόδειγμα δήλωσης)
Στην περίπτωση που τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά (φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας, φωτογραφίες, Πιστοποιητικό Γέννησης, κ.λπ.)
αποσταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική επιστολή, με
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μέσω ΚΕΠ Υπόδειγμα Επιστολής
Η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Με το πέρας της ηλεκτρονικής εγγραφής και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των
στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης από τις γραμματείες των τμημάτων, ο φοιτητής
οφείλει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης
για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος (Πρόγραμμα "Γραμματεία",
ακαδημαϊκή ταυτότητα , Εύδοξος, κ.λπ.), μέσω της υπηρεσίας ενεργοποίησης
ηλεκτρονικού λογαριασμού στο ΤΕΙ Ηπείρου https://uregister.teiep.gr
(URegister).
Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου
ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2018.

1.β.

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 οι μετεγγραφές φοιτητών γίνονται
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αναλυτικά περιλαμβάνει τις
διατάξεις:
 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
από
 το άρθρο 17 του Ν.4521/2018
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της με αρ. 37818/Ζ1/05-03-2018 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων
Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες»,
της με αρ. 97719/Ζ1 (Β’ 2520) 29-06-2018 Υ.Α. με θέμα «Αντιστοιχίες
Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών
των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019»,
της με αρ. 143456/Ζ1 (Β’2011) 16-09-2015 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση
θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης».

1.β.1. Αμοιβαίες Μετεγγραφές Φοιτητών
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε το
Νοέμβριο του 2015 και βρίσκεται σε ισχύ [Υ.Α με Αριθμ. 181819/Ζ1/2015,
Τροποποίηση της με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 ΦΕΚ 3573/Β΄ Υπουργική Απόφαση
«Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ»], μέχρι
τις 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, πρέπει να υποβάλουν κοινή αίτηση στις
αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν
χρήση δικαιώματος αμοιβαίας μετεγγραφής.
Ολοκλήρωση διαδικασίας αμοιβαίας μετεγγραφής
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία της
αμοιβαίας μετεγγραφής θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου με την
ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή του
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/ Διοικούσας Επιτροπής στο ίδρυμα.
Προϋποθέσεις
Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης,
δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό
εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη
Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν
επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μεταφορά θέσης
εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την
προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.
Οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής
υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση
εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.
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1.γ.

Συγγράμματα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Τα διδακτικά βιβλία όπως και άλλα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στο κάθε
μάθημα χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές. Οι φοιτητές δικαιούνται επίσης
δωρεάν ενημέρωση και πρόσβαση στη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των συγγραμμάτων, η
οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
χώρας μας και αφορά στην αυτοματοποιημένη διαχείριση και διανομή των
συγγραμμάτων ονομάζεται «ΕΥΔΟΞΟΣ».
Μετά την εγγραφή και τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακολουθεί
ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος για την ενημέρωση – πληροφόρηση
των φοιτητών σχετικά με τον τρόπο δήλωσης και απόκτησης των συγγραμμάτων
μέσω του δικτυακού χώρου http://www.eudoxus.gr.

1.δ.

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του ΤΕΙ Ηπείρου

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και αποτελείται
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη που εδρεύει στην Άρτα και τις Περιφερειακές
Βιβλιοθήκες στα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα.
Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερους από 58.000 τόμους επιστημονικών
βιβλίων, περίπου 180 τίτλους περιοδικών, πτυχιακές εργασίες, ηλεκτρονικό και
οπτικοακουστικό υλικό, λογοτεχνική συλλογή και άλλο έντυπο και ψηφιακό υλικό.
Η πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ο τεχνικός
εξοπλισμός είναι στη διάθεση των φοιτητών για να βοηθήσουν στη μαθησιακή
διαδικασία και το ερευνητικό τους έργο. Οι βιβλιοθήκες οργανώνουν για τους
φοιτητές δύο κύκλους σεμιναρίων. Ο πρώτος κύκλος αφορά στη γνωριμία με τους
χώρους, τις υπηρεσίες, τους κανόνες λειτουργίας καθώς και τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων
αναφέρεται στη μεθοδολογία σύνταξης της πτυχιακής εργασίας και σε στρατηγικές
αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών.
Ο Δημόσιος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης καθώς και άλλες πληροφορίες για τους
χρήστες, είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας: wwwlib.teiep.gr και της ψηφιακής
πύλης http://pl.teiep.gr/
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής
Κοκκώνης Γεώργιος (26810 50453), kokkonis@teiep.gr
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Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης είναι
Θεοδωρίκα Χριστίνα (26810 50459), ctheodor@teiep.gr

η

Βιβλιοθηκονόμος

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης υποστηρίζεται από το παρακάτω διοικητικό
προσωπικό:
Κεντρική Βιβλιοθήκη library@teiep.gr
Βασιλάκη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26810 50457) dvasilak@teiep.gr
Θεοδωρίκα Χριστίνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26810 50459), ctheodor@teiep.gr
Νάστος Κωνσταντίνος, ΥΕ Επιμελητών (2681050535), knastos@teiep.gr
Παππά Κωνσταντίνα, ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας (2681050456), kpappa@teiep.gr
Παπανίκου Δήμητρα, ΥΕ Κλητήρων (2681050535), dpapanik@teiep.gr
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 19:00
Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων library@ioa.teiep.gr
Γκουνταβά Ευφροσύνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, (26510 50764)
fgoudava@ioa.teiep.gr
Γούσια Μαριάννα, ΠΕ Αρχειονόμος-Βιβλιοθ/μος, (26510 50763) gousia@teiep.gr
Email βιβλιοθήκης: library@ioa.teiep.gr
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Πέμπτη: 08:30-18:30
Παρασκευή: 08:30-15:30
Βιβλιοθήκη Πρέβεζας libprev@teiep.gr
Θεοδωρίκα Ελένη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, (26820 50572) etheodor@teiep.gr
Παπαθανασίου Παναγιώτα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, (26820 50572) libprev@teiep.gr
Τσώλη Θεοδώρα ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, (26820 50572) theodoratsoli@gmail.com
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Πέμπτη: 07:30-18:00
Παρασκευή: 07:30-15:30
Βιβλιοθήκη Ηγουμενίτσας
Καρβούνης Ευάγγελος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, (26650 49900) karvounis@teiep.gr
Κάτσιος Αθανάσιος, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, (26650 49900)
tkatsios@gmail.com
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Πέμπτη:08:00-18:00
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Παρασκευή:08:00-15:00

1.ε.

Αναβολή στράτευσης

Οι άρρενες φοιτητές δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους. Για το σκοπό αυτό, με την εγγραφή τους μπορούν να υποβάλουν
στη γραμματεία του τμήματός τους αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού
εγγραφής, το οποίο και κατατίθεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

2. Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Με τον όρο «φοιτητική μέριμνα» αναφερόμαστε στις παροχές που δικαιούνται
οι φοιτητές, οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι:
Ανακοίνωση για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών
Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
ανασφάλιστων φοιτητών, σας γνωρίζουμε ότι μετά τη ψήφιση του
ν.4452/2017(Α΄17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με
την οποία η προαναφερόμενη κατηγορία φοιτητών δικαιούται πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του
ν.4368/2016(Α΄83). Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται, ούτε ανανεώνονται
Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του
Ιδρύματός μας μετά και την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και κατά συνέπεια καμία
δαπάνη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης δε θα
καλυφθεί από το Ίδρυμα πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας. Όλοι οι
φοιτητές που έχουν βιβλιάρια περίθαλψης από το ΤΕΙ Ηπείρου θα πρέπει
να τα επιστρέψουν και να τα παραδώσουν στα Γραφεία Φοιτητικής
Μέριμνας της πόλης όπου φοιτούν ή στις γραμματείες των Τμημάτων τους.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 ν.4452/2017(Α΄17) «Οι προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν
άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α’ 83). Οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Υγείας».
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Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στα γραφεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για περαιτέρω πληροφορίες και για τη διαδικασία της
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής ασφάλισής τους.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α) σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) υποπερίπτωση ββ «Η έκδοση
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή
των Κανονισμών υπ’ αριθμ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και
υπ’ αριθμ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που
δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς
και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις
υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτόν, οι
αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί
να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή
της παρούσας διάταξης

2.α.

Σίτιση

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.5/65835/Β3/18-6-2012, που
αφορά στον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την
παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές, δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν οι:
• Ημεδαποί σπουδαστές
• Κύπριοι σπουδαστές
• Σπουδαστές τέκνα ομογενών
• Αλλοδαποί–αλλογενείς σπουδαστές
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS).

στα

πλαίσια

προγραμμάτων

της

Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους δικαιούχους φοιτητές από την ημέρα έγκρισης
των πινάκων δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους
και διακόπτεται λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί ή λόγω
αναστολής σπουδών (διακοπής της φοίτησης) και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
Στο κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π. στα Ιωάννινα και στα κτίρια του Παραρτήματος
Ηγουμενίτσας λειτουργούν φοιτητικά εστιατόρια με δυνατότητα ταυτόχρονης
εξυπηρέτησης 240 ατόμων και 72 ατόμων αντίστοιχα. Στην Άρτα η Φοιτητική Λέσχη
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βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Κιλκίς, και στην Πρέβεζα στην
περιοχή Αγ. Γεωργίου (Παντοκράτορας).
Στα φοιτητικά Εστιατόρια σιτίζονται:


οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση



οι φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, με την καταβολή ενός χαμηλού
αντιτίμου.
Η λειτουργία και διαχείρισή του Φοιτητικού Εστιατορίου ανατίθεται σε ιδιώτη,
κατόπιν διαγωνισμού.
- Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:
Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.5/65835/Β3/18-6-2012 κάρτα
δωρεάν σίτισης δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:
α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως
προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει
τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο
τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται
κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000)
Ευρώ, εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του
πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν
την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για
καθέναν από αυτούς.
β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως
προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει
τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο
τέκνο.
γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα,
όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει
τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ.
- Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο,
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών
του από κάθε πηγή.
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Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το
συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της
συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
- Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι
δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή
το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.
- Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο
παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας
εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν
είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.
- Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος
του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή
φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75)
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
- Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν
λειτουργεί Λέσχη , μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά
στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου,
προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.
- Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη
της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της
παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί
την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά
προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες:
α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του
ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α
75).
β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς
οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου
σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι
ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε
Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη
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Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
δ) Απορφανισμένοι φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον
δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με
τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί
το 25ο έτος της ηλικίας τους.
στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή
κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών
επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α 156).
η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν
υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δωρεάν σίτιση
Οι φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που επιθυμούν να σιτίζονται
δωρεάν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά από φέτος (μετά από σχετική ανακοίνωση) τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου στις
ανακοινώσεις και αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις μπορείτε να τις βρείτε και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.
2.β. Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες
Το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει Φοιτητικές Εστίες στην Άρτα, την Ηγουμενίτσα και τα
Ιωάννινα.
Η λειτουργία των εν λόγω εστιών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στεγαστικών
και βιοτικών εν γένει αναγκών, που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές του ΤΕΙ
Ηπείρου, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, στη διάρκεια των
σπουδών τους.
Στη Φ. Εστία κάθε πόλης όπου ακτινώνεται το ΤΕΙ Ηπείρου γίνονται δεκτοί για
παροχή στέγασης:
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α) Προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύουν στη
συγκεκριμένη πόλη και οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των
οικογενειών τους.
β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου,
οι οποίοι παρακολουθούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία
οργανώνει, συνδιοργανώνει ή συμπράττει το Ίδρυμα, και σε ποσοστό μέχρι 1%
των κλινών ανά ακαδημαϊκό έτος.
γ) Επισκέπτες φοιτητές, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών στα
οποία συμμετέχει το ΤΕΙ Ηπείρου (πχ. ERASMUS), σε ποσοστό μέχρι 7% των
κλινών ανά ακαδημαϊκό έτος.
Η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου
συνιστά βασική προϋπόθεση για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του
στεγαζόμενου σπουδαστή.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων-δικαιολογητικών γίνεται με βάση τα κριτήρια
προτεραιότητας του Κανονισμού Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου (άρθρο 8:
διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής).
Η έγκριση των καταλόγων δικαιούχων στέγασης είναι αρμοδιότητα των
Επιτροπών Εφορείας Φοιτητικών Εστιών οι οποίες συγκροτούνται από μέλη του
εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού ή του ειδικού διδακτικού και
εργαστηριακού προσωπικού των σχολών, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του
ΤΕΙ Ηπείρου.
-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη στέγαση στη Φοιτητική Εστία

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή Αλλοδαπός, που επιθυμεί να διαμείνει
σε Φ. Εστία του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους (αφορά εισοδήματα του
προηγούμενου οικονομικού έτους) της οικείας ΔΟΥ για το οικογενειακό εισόδημα
των γονιών του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλει ο
ίδιος φορολογική δήλωση, εφόσον δεν υπάρχει το εκκαθαριστικό σημείωμα,
υποβάλλεται το έντυπο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι
εγγεγραμμένος μέλος ή μέλη της οικογένειας του.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική αρχή.

24

Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του, του προηγούμενου έτους, να
μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Αν ο
φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα είναι
και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα
υπολογίζεται αθροιστικά.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης
κατοικίας των γονέων τους.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης
από τον οικείο δήμο.
7. Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι
υπότροφο) ή που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζει σχετική
βεβαίωση από το τμήμα φοίτησης ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του
θητεία.
8. Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό
πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.
9. Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει
δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή
όχι διατροφής. Αν αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων.
10. Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας θα προσκομίσει
σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα
τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.
11. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια
παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας από τον τόπο καταγωγής του.
Επισημαίνεται ότι κάθε στοιχείο που προσδιορίζει τη φοιτητική του ιδιότητα και τις
επιδόσεις του στα μαθήματα αναζητείται απευθείας από τη Γραμματεία του οικείου
τμήματος φοίτησης.
Επισήμανση
Οι φοιτητές–δικαιούχοι δωρεάν διαμονής στη Φ.Ε. Ιωαννίνων δικαιούνται
παράλληλα δωρεάν σίτιση στη Φ.Ε. Όσοι όμως διαμένουν και σιτίζονται στη Φ.Ε.
δεν δικαιούνται ταυτόχρονα να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (και το αντίστροφο).
- Προϋποθέσεις για την επιλογή στεγαζομένων φοιτητών στη Φοιτητική
Εστία
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Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για να συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής για τη
χορήγηση κλίνης σε Φ. Εστία του ΤΕΙ Ηπείρου θα πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί
τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχει υποβάλει την ηλεκτρονική αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο παρόν Κανονισμός.
2. Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην
πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία
3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.
4. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη
κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. Με
απόφαση της Επιτροπής Εφορείας η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30χλμ. όταν
υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και
ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του συγκεκριμένου
Νομού.
5. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας, προκειμένου για
προπτυχιακούς και το 28ο προκειμένου για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για
εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η
Συντονιστική Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικών Εστιών (ΣΕΕΦΕ) μετά από πρόταση
της Επιτροπής Εφορίας της Φοιτητικής Εστίας (ΕΕΦΕ) της πόλης.
6. Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1)
έτος, προκειμένου για προπτυχιακό φοιτητή. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από
την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής
των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των
παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της
διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή ή αναστολή σπουδών θα βεβαιώνεται από
τη Γραμματεία του οικείου τμήματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να
υποβάλουν αίτηση μόνο εφόσον βρίσκονται εντός των ορίων της ελάχιστης
διάρκειας των σπουδών που προβλέπει το Πρόγραμμα Μ.Σ. που παρακολουθούν
και ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου έναρξης του
Προγράμματος Μ.Σ.
7. Να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα να έχει
συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της
υποβολής της αίτησής του.
8. Να μην ασκεί την πρακτική του άσκηση εκτός του Νομού όπου λειτουργεί η Φ.
Εστία
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9. Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες προς το
ΤΕΙ Ηπείρου.
10. Να μην έχει απομακρυνθεί από τη Φ. Εστία με προηγούμενη απόφαση της
Επιτροπής Εφορείας.
(Οι τελευταίες παράγραφοι δεν αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές αλλά κρίνουμε
σκόπιμο να τεθούν εξαρχής υπόψη τους).

-Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών δωρεάν στέγασης – Αξιολόγηση
αιτήσεων & Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
1. Η έγκριση διαμονής σε Φ. Εστία για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου που πληρούν
τις προϋποθέσεις αφορά αποκλειστικά ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι,
εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να στεγάζονται στη Φ. Εστία, οφείλουν να
υποβάλλουν κάθε χρόνο νέα έγκυρη αίτηση (δηλ. αίτηση που υποβάλλεται εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά) προς αξιολόγηση από την ΕΕΦΕ. Άρνηση ή παράλειψη υποβολής
έγκυρης αίτησης αποκλείει αυτοδίκαια κάθε φοιτητή από τη συμμετοχή του στην
ετήσια διαδικασία αξιολόγησης για την απόδοση κλίνης στη Φ. Εστία, έστω και εάν
κατά το προηγούμενο έτος ο ίδιος είχε ανακηρυχθεί δικαιούχος, με την
ολοκλήρωση δε της τρέχουσας περιόδου διαμονής οφείλει να παραδώσει την
κλίνη/δωμάτιο που του είχε αποδοθεί.
2. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν
εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
3. Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης (παλαιούς):
α) Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών γίνεται κατά προσέγγιση με το πέρας
του ακαδημαϊκού έτους και προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος
Φοιτητικής Μέριμνας.
β) Για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται
υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για
το χειμερινό εξάμηνο και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο).
4. Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές (πρωτοετείς), η υποβολή των
δικαιολογητικών γίνεται κατά προσέγγιση την περίοδο των εγγραφών τους στα
Τμήματα εισαγωγής.
5. Οι φοιτητές ειδικών κατηγοριών (πχ. ομογενείς, Κύπριοι) υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά για στέγαση την αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο
Τμήμα φοίτησης, όπως ορίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
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6. Εντός τριάντα (30) ημερών, προκειμένου για παλαιούς φοιτητές, ή εντός
δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου για πρωτοετείς ή φοιτητές ειδικών
κατηγοριών, από τη λήξη της περιόδου υποβολής ολοκληρώνεται η αξιολόγηση
των αιτήσεων από την οικεία ΕΕΦΕ με την ανάρτηση του καταλόγου αξιολογικής
κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Φοιτητικής
Μέριμνας και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Εντός πέντε (5) ημερών από την
ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση για επανεξέταση
στοιχείων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και που κατά τη γνώμη τους δεν
υπολογίστηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
παρόντα Κανονισμό. Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η ΕΕΦΕ εξετάζει
τις ενστάσεις και με απόφασή της καταρτίζει τους οριστικούς καταλόγους
αξιολογικής κατάταξης και επιλογής. Εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που
δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων ή των
ενστάσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αυτές παρατείνονται
αναλόγως.
7. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας και στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος:
α) του οριστικού καταλόγου αξιολογικής κατάταξης όλων των υποψηφίων που
υπέβαλαν έγκυρη αίτηση.
β) του ονομαστικού καταλόγου των οριστικά δικαιούχων στέγασης στη Φ. Εστία για
το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και την κατανομή τους σε δωμάτια.
γ) του καταλόγου των επιλαχόντων και τη σειρά κατάταξής τους, για όσους
υποψήφιους δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση των δικαιούχων στέγασης.

-Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής φοιτητών

Για την επιλογή των φοιτητών που θα στεγαστούν στη Φ. Εστία, το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας, υπό την εποπτεία της οικείας ΕΕΦΕ, καταρτίζει καταλόγους
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
α) Όλες οι έγκυρες αιτήσεις κατανέμονται, ανάλογα με την κύρια πηγή
εισοδημάτων, στις εξής κατηγορίες:
αα) Μισθωτών υπαλλήλων (δημοσίου–ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων
συνταξιούχων).
ββ) Ελευθέρων επαγγελματιών.
γγ) Αγροτών.
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β) Υπολογίζεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψήφιου. Ως μέλη
λογίζονται οι γονείς και τα παιδιά που σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνονται στη
φορολογική δήλωση των γονέων. Παιδιά που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική
δήλωση των γονέων και είναι μέχρι 24 ετών θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη
της οικογένειας, εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν υποβάλλουν δική
τους φορολογική δήλωση.
γ) Υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψήφιου, δηλαδή διαιρείται το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα με τον αριθμό μελών της οικογένειάς του. Ως
οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του
από κάθε πηγή.
δ) Το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που μπορεί
να έχει o φοιτητής:
αα) Κατά 50% των μισθωτών (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων
συνταξιούχων).
ββ) Κατά 15% των αγροτών.
ε) Στο ποσό του κατά κεφαλήν εισοδήματος που προκύπτει μετά τις ως άνω
μειώσεις, γίνονται επιπλέον οι εξής εκπτώσεις:
αα) Κατά 30% στις περιπτώσεις που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε ελληνικό
ΑΕΙ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία άλλα αδέλφια (στοιχεία που
προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις).
ββ) Κατά 20% ορφανοί από ένα γονιό.
γγ) Κατά 10% εάν ο υποψήφιος είναι μέλος
(διαζευγμένοι γονείς ή τέκνο ανύπαντρης μητέρας).

μονογονεϊκής

οικογένειας

δδ) Κατά 30% εάν οι γονείς έχουν πιστοποιημένη αναπηρία πάνω από 67%.
εε) Κατά 30% εάν ο γονιός είναι άνεργος και αφού προσκομίσει βεβαίωση ανεργίας
του ΟΑΕΔ (όπου φαίνεται η επιδότηση) ή βεβαίωση πρόσφατης απόλυσης από τον
εργοδότη.
στ) Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω
προϋποθέσεις αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά, με την επιφύλαξη ότι η συνολική
έκπτωση που προκύπτει από την εφαρμογή της ως άνω περίπτωσης ε’ δεν μπορεί
να ξεπερνά το 70% του κατά κεφαλήν εισοδήματος κάθε υποψήφιου, όπως αυτό
προκύπτει σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της τρέχουσας παραγράφου.
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2. Η αξιολογική κατάταξη των υποψήφιων γίνεται μετά από συνεκτίμηση του κατά
κεφαλήν εισοδήματος που προκύπτει για κάθε φοιτητή μετά την εφαρμογή των
προβλεπόμενων
εκπτώσεων,
των
ακαδημαϊκών
επιδόσεων,
και
των
κοινωνικών/οικογενειακών προϋποθέσεων που συντρέχουν στο πρόσωπό του.
3. Κατ’ εξαίρεση, στεγάζονται στην Φ. Εστία χωρίς να ενταχθούν στην διαδικασία
αξιολόγησης οι παρακάτω κατηγορίες (ανεξάρτητα από το εισόδημα- εκτός αν είναι
εξαιρετικά υψηλό):
α) Ορφανοί από τους δύο γονείς.
β) Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ.
4. Κατά την κατάρτιση των καταλόγων εισδοχής στη Φ. Εστία, η ΕΕΦΕ μεριμνά
ώστε να διατίθενται:
α) 20% των θέσεων σε πρωτοετείς φοιτητές,
β) μέχρι 7% των θέσεων σε επισκέπτες φοιτητές (από προγράμματα ανταλλαγής),
γ) μέχρι 1% των θέσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει σχετική
απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος.

2.γ.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και αφού οι πρωτοετείς φοιτητές
παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας
ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://academicid.mined.gov.gr
και σε χρονική περίοδο που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Η ταυτότητα αυτή ισχύει για όσα έτη υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα και
καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο). Στην
περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος φοιτητικού εισιτηρίου, στην
ακαδημαϊκή ταυτότητα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος
φοιτητικού εισιτηρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η κάρτα θα επέχει θέση
απλής ταυτότητας.
Οι αιτήσεις των φοιτητών για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας εγκρίνονται
ηλεκτρονικά από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου που ορίζονται από τις γραμματείες των
Τμημάτων και διαβιβάζονται κατόπιν στον ανάδοχο, για την εκτύπωση και διανομή
τους στους δικαιούχους φοιτητές. Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι μία αίτηση
περιλαμβάνει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία επιστρέφει την αίτηση με τις ανάλογες
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παρατηρήσεις προς το φοιτητή, προκειμένου αυτός να την επανυποβάλει. Οι
ταυτότητες παραλαμβάνονται από το σημείο παράδοσης του αναδόχου που θα
επιλέξει ο κάθε φοιτητής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση
επανεκτύπωσης θα γίνεται μόνο από την οικεία Γραμματεία, με τη συνυποβολή από
το φοιτητή της σχετικής επίσης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην
περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της
ταυτότητας.
Εφόσον διακοπεί ή απωλεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να
παραδώσει την ταυτότητα στη γραμματεία, η οποία οφείλει να δηλώσει στο
ηλεκτρονικό σύστημα την ακύρωση της ταυτότητας και να προχωρήσει σε
καταστροφή της, έτσι ώστε να μην είναι πλέον αξιοποιήσιμη.
Για τεχνικές απορίες ή διευκρινίσεις οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Δ.Ε.Τ.) (http://academicid. minedu.gov.gr/Contact.aspx, τηλ. :210 7724375).

2.δ. Το Δελτίο ειδικού εισιτηρίου ή πάσο: είναι ενσωματωμένο πλέον στην
ακαδημαϊκή ταυτότητα
Κάθε φοιτητής δικαιούται μειωμένη τιμή εισιτηρίου στα οδικά, σιδηροδρομικά
και θαλάσσια μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινείται με αυτά στο εσωτερικό
της χώρας. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου ή πάσο δεν υφίσταται πλέον ως ξεχωριστό
έντυπο. Έχει ενσωματωθεί στην ακαδημαϊκή ταυτότητα.
Η έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς παρέχεται στο δικαιούχο για όλο το
ακαδημαϊκό έτος και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των
σπουδών του προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Η έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται
ανάλογα με το συγκοινωνιακό μέσο από 25% έως 50% της κανονικής τιμής του
εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά.

2.ε.i. Μετακινήσεις φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας – Ιωάννινα
Οι φοιτητές των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ.Π. για τη μετακίνησή τους από και προς
το ΤΕΙ εξυπηρετούνται από τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, τα οποία
περνούν είτε από το κέντρο της πόλης είτε μέσω Ανατολής.
Ειδικότερα, τα λεωφορεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές είναι τα εξής:
Λεωφορεία
16: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΤΕΙ - ΟΑΕΔ
17: ΤΕΙ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
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Ο σταθμός των αστικών λεωφορείων βρίσκεται στη διεύθυνση: Θαρύπα Ρ.8, Τ.Κ.:
45221, Ιωάννινα (κάτω από το «Ρολόι» της κεντρικής πλατείας Ιωαννίνων).
-

Τηλέφωνο σταθμαρχείου: 2651 0 22239
Λογιστήριο / Εισιτήρια: 2651 0 25016
FAX: 2651 0 83665
E-mail: askteli@otenet.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ηγουμενίτσα
Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι μέσα στην πόλη
και οι φοιτητές δε χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους από και προς το ΤΕΙ
αστικά λεωφορεία.
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Πρέβεζα
Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη
μετακίνησή τους από και προς το ΤΕΙ εξυπηρετούνται από τα λεωφορεία του
αστικού ΚΤΕΛ Πρέβεζας, και συγκεκριμένα από τη γραμμή Παντοκράτορας - ΤΕΙ.
Ο σταθμός των αστικών λεωφορείων βρίσκεται στη διεύθυνση: Λεωφόρο
Ιωαννίνων 205 α Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα.
-

Τηλέφωνο : 2682 0 22213

Τμήματα: Τεχνολόγων Γεωπόνων, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Άρτα
Οι φοιτητές των Τμημάτων του campus Κωστακιών για τη μετακίνησή τους από
και προς το ΤΕΙ εξυπηρετούνται από τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Άρτας, τα
οποία περνούν από το κέντρο της πόλης.
Ο σταθμός των αστικών λεωφορείων βρίσκεται στη διεύθυνση: Κρυστάλλη 57,
Τ.Κ.: 47100, Άρτα.
-

Τηλέφωνο: 2681 0 72222, 2681 0 26374

2.ε.ii. Μετακινήσεις φοιτητών με το υπεραστικό ΚΤΕΛ
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας - Ιωάννινα
Ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων βρίσκεται στη
Λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου 45, Τ.Κ.: 45444, Ιωάννινα.
Τηλέφωνα σταθμού: 2651 0 25014, 27442, 26211, 26286
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-

Ιστοσελίδα: http://www.ktelioannina.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ηγουμενίτσα
Ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας βρίσκεται στην οδό
Μαρτύρων 49, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα.
-

Τηλέφωνα σταθμού: 2665 0 22309

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Πρέβεζα
Ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας βρίσκεται στην οδό
Λεωφόρο Ιωαννίνων 205 α Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα.
-

Τηλέφωνα σταθμού: 2682 0 22213

Τμήματα: Τεχνολόγων Γεωπόνων, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Άρτα
Ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Άρτας βρίσκεται στην Πλατεία
Κρυστάλλη Τ.Κ. 47100 Άρτα.
-

Τηλέφωνα σταθμού: 2681 0 27348, 2681 0 27357
2.ε.iii. Μετακινήσεις φοιτητών με ταξί
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας - Ιωάννινα
Στον αύλειο χώρο του ΤΕΙ σταθμεύουν καθημερινά ταξί για την εξυπηρέτηση
των φοιτητών των τμημάτων της Σ.Ε.Υ.Π.
-

Τηλέφωνο ραδιοταξί: 2651 0 46777.

- Ιστοσελίδα: http://www.taxiioannina.com
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ηγουμενίτσα
Η εξυπηρέτηση των φοιτητών μπορεί να γίνει με ραδιοταξί.
- Τηλέφωνα ραδιοταξί : 2665 0 25000
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Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Πρέβεζα
Η εξυπηρέτηση των φοιτητών μπορεί να γίνει με ταξί
Τηλέφωνα ταξί:
1) 2682 0 28030 - πιάτσα Δικαστήρια
2) 2682 0 22887 - πιάτσα παλιό ΚΤΕΛ
3) 2682 0 23750 - πιάτσα Λιμάνι ("Έλβις)

Τμήματα: Τεχνολόγων Γεωπόνων, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Άρτα
Στον αύλειο χώρο του ΤΕΙ σταθμεύουν καθημερινά ταξί για την εξυπηρέτηση
των φοιτητών.
-

Τηλέφωνο ραδιοταξί: 2681 0 78333.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου
του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους
διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό.
Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει
στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η εξεταστική
περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά στα μέσα του Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Μαΐου.
Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου. Το Σεπτέμβριο δίνεται στους
φοιτητές η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασής τους σε μαθήματα (διαλέξεις και
εργαστήρια) στα οποία απέτυχαν κατά το χειμερινό ή και κατά το εαρινό εξάμηνο
(και εφόσον τα είχαν συμπεριλάβει στις δηλώσεις μαθημάτων τους).
Οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για την ημερομηνία έναρξης των
μαθημάτων τους από το διαδικτυακό τόπο και από τους πίνακες ανακοινώσεων του
τμήματος εισαγωγής τους.
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4. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται την καλοκαιρινή περίοδο και
ειδικότερα από 6 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου.
Επιπλέον, μαθήματα δεν διεξάγονται τις παρακάτω ημερομηνίες - περιόδους:


Από 23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)



Την Καθαρά Δευτέρα



Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα)



Κατά την τοπική γιορτή της πόλης στην οποία βρίσκεται η κάθε σχολή τμήμα, και ειδικότερα:
o

Στην Άρτα, στις 11 Μαρτίου (τοπική γιορτή Αγίας Θεοδώρας)

o

Στα Ιωάννινα, στις 17 Ιανουαρίου (τοπική γιορτή Νεομάρτυρος
Γεωργίου)

o

Στην

Πρέβεζα,

στις

10

Φεβρουαρίου

(τοπική

γιορτή

Αγίου

Χαραλάμπους)
o

Στην Ηγουμενίτσα, στις 30 Απριλίου (τοπική γιορτή Αγίου Δονάτου)



Την 28η Οκτωβρίου, εθνική εορτή



Τη 17η Νοεμβρίου, επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου



Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών



Την 25η Μαρτίου, εθνική – θρησκευτική εορτή



Την ημέρα που διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές



Την 1η Μαΐου, εργατική Πρωτομαγιά



Του Αγίου Πνεύματος, κινητή θρησκευτική εορτή.
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5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
Έναρξη – Λήξη μαθημάτων
Αναπλήρωση Μαθημάτων/Εξετάσεις
Εργαστηρίων

24.09.2018 – 30.09.2018
01.10.2018 - 18.01.2019
21.01.2019 – 25.01.2019

Χειμερινή Εξεταστική Περίοδος

28.01.2019 – 08.02.2019

Αργίες
Εορτασμός Επετείου 28ης Οκτωβρίου, Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018
Εορτασμός Επετείου Πολυτεχνείου, Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018
Θεοφάνεια, Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019
Γεωργίου Νεομάρτυρος, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 (Παράρτ. Ιωαννίνων)
Τριών Ιεραρχών, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
Άγιος Χαράλαμπος, Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 (Παράρτ. Πρέβεζας)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
Έναρξη – Λήξη μαθημάτων

11.02.2019 – 17.02.2019
18.02.2019 – 07.06.2019

Αναπλήρωση Μαθημάτων / Εξετάσεις
Εργαστηρίων
Εαρινή Εξεταστική Περίοδος
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου
Εξετάσεις Διαλέξεων
Εξετάσεις Εργαστηρίων

10.06.2019 – 14.06.2019
18.06.2019
02.09.2019
02.09.2019
16.09.2019

–
–
–
–

28.06.2019
20.09.2019
13.09.2019
20.09.2019

Αργίες
Αγία Θεοδώρα, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 (Άρτα, έδρα του Ιδρύματος)
Καθαρή Δευτέρα, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019
Εορτασμός Επετείου 25ης Μαρτίου, Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019
Άγιος Δονάτος, Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 (Παράρτημα Ηγουμενίτσας)
Πρωτομαγιά, Τετάρτη 01 Μαΐου 2019
Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019
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6. Χάρτης ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα

1. ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ:
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3.

37

Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Σ.Ε.Υ.Π.
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Χάρτης ΤΕΙ Ηπείρου Πρέβεζα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

39

Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Χάρτης ΤΕΙ Ηπείρου Ηγουμενίτσα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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