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

Μήνυμα προς τους πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου

Το  ΤΕΙ  Ηπείρου  και  η  ακαδημαϊκή  του  κοινότητα  συγχαίρει  και

καλωσορίζει όλες και όλους εσάς που πετύχατε την εισαγωγή σας σε ένα

από τα Τμήματα του Ιδρύματός μας. 

Με την εγγραφή σας ξεκινάτε από μία νέα αφετηρία τη διαδρομή σας

στο στίβο της κατάκτησης της γνώσης αλλά και της ίδιας της ζωής.

Μέσα από τον οδηγό αυτό 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 Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Καθηγητής Ευριπίδης Γλαβάς
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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.

Τυχόν βελτιώσεις και διορθώσεις δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με

την συμμετοχή και τις υποδείξεις των φοιτητών στη φάση επικαιροποίησης

και επανέκδοσής του, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνα

και τις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Γραμματείας των Σχολών και των

τμημάτων, που βρίσκονται στις σελίδες από 7 έως 12 του οδηγού.
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 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) – ΤΜΗΜΑΤΑ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡIΠΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τ.Ε.Ι.
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2681050001 2681076405

και

2681076404

spirid@teiep.gr

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2681050007 ifivasil  @  teiep  .  gr  

3 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 2681050008 apapaz@teiep.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TMHMATOΣ)

2681050546

2681076929

spoudmer  @  teiep  .  gr   

ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) 2681050515 sofiabak@teiep.gr
ΣΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) 2681050515 siatig@teiep.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση Διοικητηρίου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Γέφυρα Αράχθου – Διοικητήριο, Τ.Κ.: 47100, Τ.Θ.: 110, Άρτα

Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Κτίριο Α’ Φυτικής Παραγωγής, 
Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ.: 47100

mailto:spoudmer@teiep.gr
mailto:apapaz@teiep.gr
mailto:ifivasil@teiep.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Ε.Υ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ    2651050741

2651050734

tmanz  @  otenet  .  gr  

tmantziou  @  ioa  .  teiep  .  gr  

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Ε.Υ.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

ΔΑΛΛΑ ΕΦΗ 2651050703 efidal@ioa.teiep.gr

ΤΜΗΜΑ Σ.Ε.Υ.Π./site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

1

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
http://vrefo.ioa.teiep.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΗΛ.: 2651050760

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2651050714

2651050731

vrefonipio@ioa.teiep.gr
kpapaioannou  @  ioa  .  teiep  .  gr  

ΣΠΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2651050735 tspachos@ioa.teiep.gr

2

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
http://www.slt.ioa.teiep.g

r
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΗΛ.: 2651050722

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 2651050712

2651050732

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

ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2651050715 maggi@ioa.teiep.gr 

3

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
http://nursing.ioa.teiep.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛ.: 2651050723

ΚΡΟΚΙΔΗ ΦΑΝΟΥΛΑ 2651050771

2651050733

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

ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΠΗΓΗ 2651050770 pamar@ioa.teiep.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Π. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Σ.Ε.Υ.Π.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
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1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧOΛ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651050750 2651050731 gkotsis  @  ioa  .  teiep  .  gr  
2. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2651050710 2651050732 ddanai@ioa.teiep.gr

3. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2651050785 2651050733 i  renem  @ioa.teiep.gr  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Σ.Ε.Υ.Π. – Τμημάτων Σ.Ε.Υ.Π.: ΤΕΙ Ηπείρου, Σ.Ε.Υ.Π.,  4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –Αθηνών,
Τ.Κ. 455 00,  Ιωάννινα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ)  –
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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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. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    2681050204

2681050527

jskoufos@teiep.gr

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Σ.Τ.Γ.Τ.Τ.Δ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2681050230 gfilippa@teiep.gr

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ/site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
http://tegeo.teiep.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 2681050204

ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2681050230

2681050240

tegeo@teiep.gr 
gfilippa@teiep.gr

ΤΣΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2681050200 gramzp@teiep.gr
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2681050144

2681050179
dpapanik@teiep.gr

 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
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ    2682050622

2665049882

     gfoutsi@teiep.gr  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2665049851 secsdo  @  teiep  .  gr    

ΤΜΗΜΑ Σ.Δ.Ο./site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://ba.teiep.gr 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ,
          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΗΛ.: 2665049860

ΚΥΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2665049863

2665049895 ba@teiep.gr  
ΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2665049899
ΡΕΓΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2665049893

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2665049862

2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

http://accfin.teiep.gr
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
 AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΗΛ.: 2682050554

ΚΛΗΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2682050635

2682050620
2682050631

logixrim  @  teiep  .  gr   
xrim-el@teiep.gr 

ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2682050621 acc@teiep.gr
ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2682050560 xrim-el@teiep.gr 

logixrim@teiep.gr 
ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2682050550 acc@teiep.gr

dpaschou@teiep.gr

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας,  Τ.Κ. 47100,  Άρτα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2681050300
2681021235

actsinas@teiep.gr  

ΤΜΗΜΑ/site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

1

ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

http://tlpm.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΗΛ.: 2681050300

ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ –
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 2681050300-
2681050290

2681021235

tlpm@teiep.gr 

ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   2681050300 -
2681050299

kpappa@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.)
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.ΤΕ.Φ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2681050351 2681050340 kangelis@teiep.gr
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2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Τ.ΕΦ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2681050499 stef@teiep.gr

ΤΜΗΜΑ Σ.ΤΕ.Φ/site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
http  ://  www  .  ce  .  teiep  .  gr   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2681050351

ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2681050499

2681050340

echristou@teleinfom.
teiep.gr 

ΖΑΡΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2681050341 zarzanis@teiep.gr

ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2681050350 enakou@teleinfom.teiep.
gr
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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   

 τους  κωδικούς  που  πρέπει  να  αποκτήσει κάθε  φοιτητής,  ώστε  να  έχει

πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας του τμήματός του

 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

 τις υποτροφίες - βραβεία

 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

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα

τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά  από 10 Σεπτεμβρίου έως

και  17  Σεπτεμβρίου  2015 μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Υπουργείου  Παιδείας

www.minedu.gov.gr σύμφωνα  με  τη  αριθ.  πρωτ.  Φ251/140192/Α5/08-09-2015

εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα:

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος

2015-2016, με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Όπως έχει  ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως προθεσμία εγγραφής

των εισαγομένων στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει οριστεί το διάστημα 10-17

Σεπτεμβρίου 2015. 

Σύμφωνα  με  νέα  ρύθμιση  που  προωθείται  για  δημοσίευση  σε  ΦΕΚ  και  για  να

διευκολυνθούν οι εμπλεκόμενοι,  η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων αλλάζει

και περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια: 

1. Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του

Υπουργείου  Παιδείας  www.minedu.gov.gr  οφείλουν  να  επισκεφθούν  την  ειδική

εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση

προεγγραφής  τους.  Για  την  είσοδό  τους  στην  εφαρμογή,  οι  επιτυχόντες  θα

χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας

(password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο. Σε περίπτωση που έχουν

ξεχάσει  το  password,  τα  Λύκεια  θα  παρέχουν  υποστήριξη  στους  υποψηφίους,

δηλαδή σε όσους είχαν πάρει password στο οικείο Λύκειο. 

2. Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν

να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή

αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα

δικαιολογητικά. 

3. Τέλος, η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής,

ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον

ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν
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ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την

ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται

αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγομένους. 

Η ανωτέρω προθεσμία 10-17 Σεπτεμβρίου 2015 ισχύει για την εγγραφή 

Α. των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄

ή  ΕΠΑΛ-Α΄  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  για  τους  οποίους  θα  εφαρμοστεί  η

ηλεκτρονική προεγγραφή.

 Β.  των  εισαγομένων  στις  θέσεις  εισακτέων  πέραν  του  καθορισθέντος  αριθμού

εισακτέων  με  την  ειδική  κατηγορία  των  Ελλήνων  πολιτών  της  μουσουλμανικής

μειονότητας της Θράκης, μετά από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, για

τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο :Ηλεκτρονική προεγγραφή 10-17 Σεπτεμβρίου. 

Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του

Υπουργείου  Παιδείας  www.minedu.gov.gr  οφείλουν  να  επισκεφθούν  την  ειδική

εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση

προεγγραφής τους. Στην εφαρμογή οι επιτυχόντες 

- δηλώνουν αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα από παλιότερο έτος 

- συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν τα ατομικά τους στοιχεία, 

-δηλώνουν  ότι  επιθυμούν  την  εγγραφή  τους  και  ότι  θα  αποστείλουν  ως  τις  22

Σεπτεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

- παράλληλα αποδέχονται το περιεχόμενο της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης. 

Στη  συνέχεια  εκτυπώνουν  την  αίτηση  προεγγραφής  με  την  προσυμπληρωμένη

υπεύθυνη δήλωση, την υπογράφουν, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και

αποστέλλουν μέχρι 22 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του τμήματος τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά  (βλ.  ΣΤΑΔΙΟ  2ο  παρακάτω).  Από  τις  ηλεκτρονικές  αιτήσεις  των

επιτυχόντων, δημιουργείται πίνακας εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση

που  αποστέλλεται  από  το  ΥΠΟΠΑΙΘ  στις  γραμματείες  των  τμημάτων  για  την

ολοκλήρωση των εγγραφών. 
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ΣΤΑΔΙΟ  2ο  :  Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  αποστολή  τους  ως  22

Σεπτεμβρίου. 

Μετά  την  ηλεκτρονική  τους  προεγγραφή  και  μέχρι  22  Σεπτεμβρίου  (σφραγίδα

ταχυδρομείου),  οι  επιτυχόντες  οφείλουν  να  αποστείλουν  στη  γραμματεία  του

τμήματος επιτυχίας με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τα ακόλουθα: 

i) ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ

& ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄. 

α) την εν λόγω αίτηση προεγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την

ηλεκτρονική εφαρμογή και θα την έχουν υπογράψει με θεώρηση του γνήσιου της

υπογραφής.  Στην  αίτηση  θα  είναι  ενσωματωμένη  προσυμπληρωμένη  υπεύθυνη

δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη

σχολή  ή  τμήμα  από  αυτά  που  περιλαμβάνονται  στο  άρθρο  1  της

Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και

ότι  θα  αποστείλει  ταχυδρομικά  ή  αυτοπροσώπως  στο  τμήμα  εγγραφής  όλα  τα

απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα από αυτά

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α.,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση θα

δηλώνει αφενός το τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και αφετέρου ότι θα

προσκομίσει άμεσα τη διαγραφή από το προηγούμενο τμήμα, για να ολοκληρωθεί η

εγγραφή του στο νέο τμήμα ή στη νέα σχολή, και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή

αυτοπροσώπως στο τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό

του  σχολείου  από  το  οποίο  αποφοίτησε.  Σε  περίπτωση  που  εκ  παραδρομής

αποσταλεί  απολυτήριο  ή  πτυχίο  στην  πρωτότυπη  έκδοσή  του,  αυτό  μπορεί  να

αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο. 

γ)ευκρινές  φωτοαντίγραφο  (ΟΧΙ  η  πρωτότυπη)  της  Βεβαίωσης  Πρόσβασης  της

παραγράφου  13  του  άρθρου 1  του  ν.  2525/1997,  όπως  συμπληρώθηκε  με  την

παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 ή του άρθρου 4 του Ν.3748/2009

(ΦΕΚ  29  Α΄).  Βεβαίωση  Πρόσβασης  δεν  κατέχουν  και  άρα  δεν  καταθέτουν  οι

επιτυχόντες  με  τις  πανελλαδικές  εξετάσεις  των  ΕΠΑΛ-Α΄(για  τη  Βεβαίωση

Πρόσβασης από ιδιωτικά Λύκεια βλέπε ΚΕΦ. Δ΄). 

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 
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ε)  Ευκρινές  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου  ή  άλλου

δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης

και τα ονομαστικά του στοιχεία. 

ii)  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ  –  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ΤΗΣ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Οι  υπαγόμενοι  σε  αυτή  την  ειδική  κατηγορία  οφείλουν  να  αποστείλουν  στη

γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα

ανωτέρω δικαιολογητικά (βλέπε 2 Α. της παρούσας), επιπλέον βεβαίωση Δήμου των

Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν

έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση

του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο

των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄). 

ΣΤΑΔΙΟ 3ο : Ολοκλήρωση της εγγραφής. 

Α.  Η  γραμματεία  του  τμήματος  ή  σχολής,  για  την  ολοκλήρωση  της  εγγραφής,

ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον

ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν

ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την

ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται

αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους. 

Β. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια,

στράτευση  ή  απουσία  στο  εξωτερικό,  ή  για  περίπτωση  επιτυχόντα  που  δεν

ολοκλήρωσε  εμπρόθεσμα  και  πλήρως  τη  διαδικασία  της  ηλεκτρονικής  εγγραφής

ή/και αποστολής των δικαιολογητικών του, είναι  δυνατή η εγγραφή, ύστερα από

αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις

ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται

από τον επιτυχόντα απευθείας στη γραμματεία του τμήματος χωρίς τη χρήση της

ηλεκτρονικής  εφαρμογής  του  ΥΠΟΠΑΙΘ  και  με  πιθανή  υποχρέωση  φυσικής

παρουσίας στη γραμματεία του τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)

ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τμήματος. Επιτυχών που δεν

εγγράφηκε  ούτε  με  τη  διαδικασία  των  προηγουμένων  εδαφίων  αυτής  της
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παραγράφου χάνει  το  δικαίωμα  εγγραφής για  το  συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό  έτος

καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο τμήμα επιτυχίας του. 

Γ. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, το τμήμα ή η σχολή επιτυχίας συντάσσει

και  αποστέλλει  στο Υπουργείο  Παιδείας  σε  ηλεκτρονική  μορφή αρχείο  όλων των

τελικώς  εγγραφέντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  επιτυχόντων  που

ενεγράφησαν με τις διαδικασίες της ανωτέρω παρ. Β. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  οι  εισαχθέντες  μπορούν  να  απευθύνονται  στις

Γραμματείες των οικείων τμημάτων. 

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

καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία. Οι ιδιώτες επιτυχόντες

στις  Σχολές  Αστυφυλάκων  και  Αξιωματικών  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  θα

εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

Το ίδιο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου θα εγγραφούν και οι εισαγόμενοι από ΓΕΛ ή

ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και

οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών

και  αποφοίτων  Λυκείων  ή  αντίστοιχων  σχολείων  κρατών-μελών  της  Ε.Ε.  μη

ελληνικής  καταγωγής.  Γι  αυτές  τις  2  κατηγορίες  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ  η

ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι και θα ακολουθήσει

ξεχωριστή εγκύκλιος. 

Όλες  οι  ανωτέρω  διαδικασίες  εγγραφής  ολοκληρώνονται  είτε  από  τον  ίδιο  τον

επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. 

Τέλος,  υπενθυμίζεται  ότι  υποψήφιος  που  έχει  εγγραφεί  σε  Σχολή  ή  Τμήμα  του

άρθρου 1 της Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν

δεν  διαγραφεί  προηγουμένως  από  την  σχολή  ή  το  Τμήμα  στο  οποίο  είναι

εγγεγραμμένος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει

να φέρει 
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βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το

σχολείο. 

Ωστόσο, τα κάτωθι ιδιωτικά Γενικά Λύκεια 

- Κολλέγιο Αθηνών (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό) 

- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών (Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι Ρίου, Αχαΐα) 

- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Τοσίτσα 16 και Πεύκων, Ελαιώνες Πυλαίας,

Θεσσαλονίκη) 

- Α’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό) 

- Β’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό) 

- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό) 

- Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη Αττικής)

- Β’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη Αττικής)

- Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή) 

είναι  ισότιμα  με  τα  δημόσια  Γενικά  Λύκεια.  Κατόπιν  τούτου διευκρινίζεται  ότι  τα

προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  για  την  εγγραφή  των  αποφοίτων  των  εν  λόγω

σχολείων είναι αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων των δημοσίων Γενικών Λυκείων. 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής

αίτησης  εγγραφής  να  κατατεθούν  είτε  από  τον  υποψήφιο  είτε  από  νομίμως

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή να υποβληθούν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του

Τμήματος  εισαγωγής  από 10 Σεπτεμβρίου  έως  και  22  Σεπτεμβρίου  2015

εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα παρακάτω:

• Συμπληρωμένο «Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή». 

• Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για τα αγόρια)

• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  : Ακουόγραμμα (χορηγείται από ιατρό

ΩΡΛ) καθώς επίσης και Λογοθεραπευτική εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή

Ιδιώτη Λογοθεραπευτή.
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1.β. Επισημάνσεις για τις εγγραφές

Κάθε φοιτητής είναι απαραίτητο να διαβάζει πολύ προσεκτικά τις ανακοινώσεις

για τις εγγραφές που αναρτώνται από το Υπουργείο Παιδείας και το ΤΕΙ Ηπείρου

προτού  υποβάλει  ηλεκτρονικά  την  αίτηση  εγγραφής  του  και  αποστείλει  τα

δικαιολογητικά του, έτσι ώστε να έχει την απαιτούμενη ετοιμότητα  σε σχέση με τα

στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσει ο ίδιος (π.χ. ΑΜΚΑ,    e  -  mail     φοιτητή….) και να  

μην  παρουσιαστούν  στη  συνέχεια  ελλείψεις  και  καθυστερήσεις  στη  διαδικασία

επιτυχούς ολοκλήρωσης της εγγραφής 

Μετά την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγραφής, κάθε

φοιτητής  εγγράφεται  από  τη  γραμματεία  τους  στο  μητρώο  σχολής.  Έτσι  γίνεται

μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου και αποκτά Αριθμό Μητρώου

(Α.Μ.).

Η γραμματεία  κάθε τμήματος χορηγεί  στη συνέχεια  σε κάθε εγγεγραμμένο

φοιτητή  βεβαίωση σπουδών (εγγραφής) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

κάθε νόμιμη χρήση και επιπλέον, μέχρι την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ως

αποδεικτικό για την προμήθεια ειδικού (μειωμένου ή αλλιώς φοιτητικού) εισιτηρίου

στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα

κάθε  τμήματος  (και  χωρίς  κάποια  άλλη  ενέργεια  του  κάθε  φοιτητή)  η  δήλωση

μαθημάτων, η υπεύθυνη δήλωση δηλαδή για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει

κάθε φοιτητής το α΄ εξάμηνο των σπουδών του. 

Σε όλα τα άλλα εξάμηνα σπουδών, δηλαδή από το Β΄ μέχρι τη λήψη πτυχίου,

κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να κάνει «δήλωση μαθημάτων/επανεγγραφή στο

εξάμηνο»  ακόμη  και  αν  δεν  οφείλει  κανένα  μάθημα  της  αντίστοιχης  περιόδου

(χειμερινής  ή  εαρινής)  ηλεκτρονικά  μέσα  από  το  «Πληροφοριακό  Σύστημα» που

βρίσκεται  στη  διεύθυνση  https://gmweb.teiep.gr/unistudent. Από  την  ίδια

διεύθυνση  ο  φοιτητής  μπορεί  να  αντλεί  και  στοιχεία  για  τις  βαθμολογίες  των

μαθημάτων του καθώς επίσης να λαμβάνει και να εκτυπώνει αυτόματα «Βεβαίωση

Σπουδών».

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες

που ορίζονται από την κοσμητεία και  δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει.  Αν δεν

εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.  
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Για  την  πρόσβαση  κάθε  φοιτητή  στο  «Πληροφοριακό  Σύστημα»  είναι

απαραίτητη  η  χρήση  του  «Λογαριασμού  φοιτητή» και  του  «Κωδικού

πρόσβασης». 

Τα  δύο  αυτά  προσωπικά  στοιχεία  σας  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  που  δηλώσατε  στην  (ηλεκτρονική)  αίτηση

εγγραφής σας στο ΤΕΙ Ηπείρου αμέσως μόλις η γραμματεία του τμήματός σας λάβει

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και επικυρώσει την εγγραφή σας.

Κάθε φοιτητής πρέπει  να αποθηκεύει  τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια, ώστε να τα

θυμάται και να τα χρησιμοποιεί καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Η  χρήση  του  «Λογαριασμού  φοιτητή» και  του  «Κωδικού  πρόσβασης»

απαιτείται  επίσης  για  τη  δήλωση  συγγραμμάτων  μέσω  του  συστήματος

ΕΥΔΟΞΟΣ  (http://  eudoxus  .  gr  )  του συστήματος  δηλαδή που ισχύει  στα  ιδρύματα

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δήλωση και διάθεση συγγραμμάτων (βιβλίων). 

Σε περίπτωση απώλειας του  «Λογαριασμού φοιτητή» ή / και του  «Κωδικού

πρόσβασης» ο φοιτητής θα πρέπει να αποταθεί στη γραμματεία του τμήματός του.

Μέσα  από  το  «Πληροφοριακό  Σύστημα»  και  εφόσον  για  κάποιο  λόγο

απαιτηθεί, είναι δυνατή  η αλλαγή του «κωδικού πρόσβασης».

1.γ. Τι ισχύει για τις μετεγγραφές 

Από  το  ακαδημαϊκό  έτος  2015-2016,  οι  μετεγγραφές  πραγματοποιούνται

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4332/2015:

1.  Έως  την  1η  Μαρτίου  εκάστου  έτους  τα  Α.Ε.Ι.  αποστέλλουν  στο  Υπουργείο

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά

στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος ως προς

τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες

παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2.  Οι  φοιτητές  των  A.E.I.,  των  Ανωτάτων  Εκκλησιαστικών  Ακαδημιών  και  των

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  που  εγγράφησαν  είτε  μέσω  της  επιτυχίας  τους  στις

εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου

(ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα

μετεγγραφής  σε  αντίστοιχη  Σχολή  ή  Τμήμα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις

παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
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3.  Δεν  έχουν  δικαίωμα  μετεγγραφής  οι  φοιτητές,  οι  οποίοι  έχουν  υπερβεί  τον

ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με

το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή:

α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και

β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια.

Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο

φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του

έχοντος την επιμέλειά του.

5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται  με απόφαση του Υπουργού

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο σε

Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι..

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των

εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα

οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα.

Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι.  μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως

μεγαλύτερο ποσοστό.

Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων,

γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

6.  Οι  δικαιούχοι  μετεγγραφής  δύνανται  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  προς  την

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις

αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι.

7. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά

του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και

των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν
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αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το  ανωτέρω  ποσό  αναπροσαρμόζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και

των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν

αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το  ανωτέρω  ποσό  αναπροσαρμόζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και

των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν

αυτοτελώς  και  τα  δύο  το  ποσό  των  εννέα  χιλιάδων  (6.001  έως  9.000)  ευρώ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το  ανωτέρω  ποσό  αναπροσαρμόζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3).

Η  μοριοδότηση  των  περιπτώσεων  α  ́ έως  και  γ  ́ γίνεται  πάντα  διαζευκτικώς,

λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής

δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).

ζ)  Ο  δικαιούχος  να  έχει  αδελφό  ή  αδελφή,  φοιτητή  του  προπτυχιακού  κύκλου

σπουδών, 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  Σχολή  Παιδαγωγικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),  καθώς  και  στις  Ανώτερες  Σχολές  Τουριστικής  Εκπαίδευσης  του

Υπουργείου Οικονομίας, Υπο− δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης
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της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία

των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές

εξετάσεις (Μόριο 1).

Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την

επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή

έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67%

και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν

παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β

 ́ 358)  κοινής  υπουργικής  απόφασης,  όπως  αυτή  εκάστοτε  τροποποιείται  και

αντικαθίσταται (Μόριο 1).

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι  τέκνο άγαμης

μητέρας (Μόριο 1).

ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα

μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

8.  Δεν  εμπίπτουν  στο  ποσοστό  της  παραγράφου  5  του  παρόντος  άρθρου  οι

ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ.  1 του

άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην

πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και

β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω,

πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που

πάσχουν  από  τις  αναφερόμενες  στο  παράρτημα  της  υπ’  αριθμ.

Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου

ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο.

Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων

την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται
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ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής

υπουργικής απόφασης.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων

χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της

ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

9.  Η  κατ’  εξαίρεση  μετεγγραφή  είναι  δυνατή  μετά  από  απόφαση  πενταμελούς

Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το

Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη

Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων,

έναν (1)  εκπρόσωπο από τη  Σύνοδο  Προέδρων των Τ.Ε.Ι.  έναν  (1)  εκπρόσωπο

Διεύθυνσης  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση

αιτημάτων για  κατ’  εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές  και  τεκμηριωμένα

εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Η  Επιτροπή  είναι  άμισθη  και  συγκροτείται  κατ’  έτος  με  απόφαση  του  Υπουργού

Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  στην  οποία  ορίζεται  και  κάθε  άλλη

λεπτομέρεια της λειτουργίας της.

10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του

άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α ́ 24).

11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016. Κατά

την  πρώτη  εφαρμογή  του  (ακαδημαϊκό  έτος  2015−2016),  προθεσμία  της

παραγράφου 1 ορίζεται η 11.9.2015.

 1.δ. 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.  
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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.ε. Η Βιβλιοθήκη 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

πρωτοετείς  φοιτητές  σεμινάρια  επιμόρφωσης  στη  χρήση  των  ηλεκτρονικών

υπηρεσιών της. 

Ο  Δημόσιος  Κατάλογος  της  Βιβλιοθήκης  καθώς  και  άλλες  πληροφορίες  για  τους

χρήστες, είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας: wwwlib.teiep.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κοκκώνης

Γεώργιος (26810 50453), kokkonis  @  teiep  .  gr   

Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  της  Βιβλιοθήκης  είναι  η  Βιβλιοθηκονόμος  Θεοδωρίκα

Χριστίνα (26810 50459), ctheodor  @  teiep  .  gr   

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης υποστηρίζεται από το παρακάτω διοικητικό προσωπικό:
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Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Βασιλάκη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26810 50457) dvasilak  @  teiep  .  gr   

Θεοδωρίκα Χριστίνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26810 50459), ctheodor  @  teiep  .  gr  

Στράτη-Βάντζου Αλεξάνδρα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (26810 50441) 

astrati  @  teiep  .  gr   

Σιαπέρα Θεοπίστη, ΥΕ Επιμελητών (26810 50452)

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 8.00 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:  8.30-18.30

Παρασκευή:  8.30-15.30

  
Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

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:  7.30-18.00

Παρασκευή:  7.30-15.30

Βιβλιοθήκη Ηγουμενίτσας

Καρβούνης Ευάγγελος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, (26650 49900) karvounis  @  teiep  .  gr   

Σταυράτης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, (26650 49900).

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Πέμπτη:  8.00-19.00

Παρασκευή:  8.00-15.00
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Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

1.στ. 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 είναι: 

α) η υγειονομική περίθαλψη 

β) η σίτιση και η στέγαση

γ) οι υποτροφίες - βραβεία

ε) το φοιτητικό εισιτήριο (ή πάσο ή ειδικό εισιτήριο) το οποίο πλέον είναι

ενσωματωμένο στην ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για κάθε περίπτωση παροχής, υποβάλλονται από

τους ενδιαφερομένους στα κατά τόπους γραφεία Σπουδαστικής Μέριμνας εκτός από

το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που υποβάλλονται στη γραμματεία του

τμήματός. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου

στις  ανακοινώσεις  από   του  Τμήμα  Σπουδαστικής  Μέριμνας  και  Περίθαλψης.  Οι

ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποστέλλουν  τα  ερωτήματά  τους  στην  ηλεκτρονική

διεύθυνση του τμήματος (email)  spoudmer  @  teiep  .  gr   . 

2.α. Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών - παροχές
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Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής)

παρέχεται σε όλους τους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται ατομικό  βιβλιάριο

περίθαλψης.   Βιβλιάριο  περίθαλψης  δικαιούνται  οι  φοιτητές   που  δεν  είναι

ασφαλισμένοι σε κανένα άλλο δημόσιο φορέα και ισχύει από την έκδοσή του και για

διάστημα ίσο προς τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση πτυχίου

προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. 

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπτεται όταν ο

δικαιούχος : 

• στρατευτεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του 

• ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα 

• πάρει πτυχίο

• χάσει την σπουδαστική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο 

• αναστείλει τις σπουδές του. 

(Ισχύουσες Διατάξεις: Π.Δ. 185/84 & ΦΕΚ 61/08.05.84/τ.Α’)

Οι σπουδαστές που προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει

να προμηθεύονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα  Ασφάλισης Ασθένειας από την χώρα τους,

για να παρέχεται σε αυτούς  ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά

τη διάρκεια των Σπουδών τους στην Ελλάδα (αριθμό Φ60.000/οικ12854/897/25-5-

2004  Εγκύκλιο  Οδηγία  της  Γενικής  Γραμματείας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  του

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας).

- Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου
   υγείας

Το ατομικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης εκδίδεται και χορηγείται μετά από

αίτηση του φοιτητή στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής. Ο αιτών  μαζί με την

αίτηση υποβάλλει και τα εξής δικαιολογητικά:

• Μία (1) φωτογραφία
•  Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  ο  φοιτητής  δεν  είναι

ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα 
• Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.
• Βεβαίωση Σπουδών
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Η  ισχύς  του  βιβλιαρίου  ανανεώνεται  κάθε  έτος  από  το  Τμήμα  Σπουδαστικής

Μέριμνας και Περίθαλψης μέσω της γραμματείας του τμήματος,  αφού ο φοιτητής

προσκομίσει για το σκοπό αυτό το βιβλιάριό του στη γραμματεία. 

2.β. Σίτιση - στέγαση 

2.β.i. 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 στα  πλαίσια  προγραμ-

   μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS).

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 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: 
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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. 

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. 
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- 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

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. 
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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 (μετά από σχετική ανακοίνωση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ίδιο

περίπου χρονικό διάστημα με το διάστημα των εγγραφών στα κατά τόπους γραφεία

Σπουδαστικής Μέριμνας εκτός από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που

υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματός.  

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου στις

ανακοινώσεις  από   του  Τμήμα  Σπουδαστικής  Μέριμνας  και  Περίθαλψης.  Οι

ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποστέλλουν  τα  ερωτήματά  τους  στην  ηλεκτρονική

διεύθυνση του τμήματος (email)  spoudmer  @  teiep  .  gr   . 

Επισήμανση: Τα  δικαιολογητικά  για  τη  δωρεάν  σίτιση  συμπίπτουν  με  τα

δικαιολογητικά στέγασης.  Για  το λόγο αυτό,  κάθε φοιτητής,  που αιτείται  δωρεάν

σίτιση  ή  και  στέγαση,  υποβάλλει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  μόνο  μία  φορά,

επιλέγοντας στην  αίτηση  αν  εκδηλώνει ενδιαφέρον μόνο για δωρεάν σίτιση ή μόνο

για στέγαση ή και τα δυο μαζί. 

2.β.ii.1.Στέγαση 
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Επισήμανση: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη στέγαση στον παρόντα οδηγό

είναι σύμφωνα με τον νέο επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας της Φοιτητικής

Εστίας του ΤΕΙ Ηπείρου (Απρίλιος 2015)

2.β.ii.1.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:

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 φοιτητώνστα 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.
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-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  μέσα  στις  προβλεπόμενες

προθεσμίες αίτηση (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

και επίσης χορηγείται από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας) 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.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος

μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης

από τον οικείο δήμο.

6.  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.

7.  Προκειμένου  για  μέλος  πολύτεκνης  οικογένειας,  θα  υποβάλει  πιστοποιητικό

πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

8.  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.

9.  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.
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10. 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.

Επισημάνσεις 

1. Τα δικαιολογητικά στέγασης συμπίπτουν με τα δικαιολογητικά σίτισης. Για το

λόγο αυτό κάθε φοιτητής που εκδηλώνει ενδιαφέρον για σίτιση ή και στέγαση

υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο μία φορά. 

2. Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο

να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται

από την αρμόδια ΔΟΥ. 

3. Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της υπηρεσίας των γονέων

τους για το ύψος των αποδοχών τους. 

4. Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή

βεβαίωση Δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους και το σύνολο των

εισοδημάτων από τις πηγές αυτές. 

5. 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   στα  φοιτητικό

εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (και το αντίστροφο).

- Προϋποθέσεις για την επιλογή στεγαζομένων φοιτητών στη Φοιτητική

Εστία 

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 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.

 36



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

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 

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).
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-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 κάθε χρόνο αφορά τους μήνες Μάιο‐
Ιούνιο και προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση του τμήματος  Σπουδαστικής

Μέριμνας & Περίθαλψης.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  (όπως φόρτος εργασίας στο

τμήμα Σπουδαστικής  Μέριμνας  & Περίθαλψης,  μεταγενέστερη περίοδος  υποβολής

φορολογικών  δηλώσεων,  απεργιακές  κινητοποιήσεις),  μετά  από  εισήγηση  του

τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης και απόφαση της ΣΕΕΦΕ, ο χρόνος

υποβολής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ή να μετατεθεί για την περίοδο ανανέωσης

εγγραφών του ερχόμενου χειμερινού εξαμήνου.

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  την  περίοδο  των  εγγραφών  τους  στα  Τμήματα

εισαγωγής.
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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.

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 Σπουδαστικής

Μέριμνας & Περίθαλψης 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  Σπουδαστικής  Μέριμνας  &  Περίθαλψης  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

Σπουδαστικής  Μέριμνας  &  Περίθαλψης,  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:
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αα)  Μισθωτών  υπαλλήλων  (δημοσίου–ιδιωτικού  τομέα  και  των  αντίστοιχων

συνταξιούχων).

ββ) Ελευθέρων επαγγελματιών.

γγ) Αγροτών.

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 μονογονεϊκής οικογένειας (διαζευγμένοι

γονείς ή τέκνο ανύπαντρης μητέρας).

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.
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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.

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.β.ii.2. Το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ

        Στους φοιτητές χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.000 €, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ. 15/τ.Α΄/28.01.2004). 

Το  επίδομα  αυτό  καταβάλλεται  στους  φοιτητές  που  περιλαμβάνονται  στο

σύστημα  των  Πανελλαδικών  Εξετάσεων,  που  είναι  Έλληνες  υπήκοοι  ή  υπήκοοι

άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις που

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Το στεγαστικό επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών,

σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  λειτουργίας  του  τμήματος  εισαγωγής.  Η  διάρκεια

σπουδών  βεβαιώνεται  στο  πιστοποιητικό  καλής  επίδοσης  που  χορηγείται  στο

φοιτητή.
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Το  επίδομα  χορηγείται  σε  όλους  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές  της

οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία σε άλλη πόλη από αυτήν της

κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως εάν φοιτούν στην ίδια σχολή και πόλη ή σε

διαφορετικές σχολές και πόλεις και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που

ορίζονται από τον νόμο. 

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών ή για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. 

Δικαιούχος  του  φοιτητικού  στεγαστικού  επιδόματος  είναι  το  πρόσωπο  που

θεωρείται  ότι  βαρύνει  ο  φοιτητής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  ν.

2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής. 

Το  Υπουργείο  Παιδείας  ενημερώνει  κάθε  έτος  εγγράφως  τα  τριτοβάθμια

εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  χώρας  για  τη  διαδικασία  και  τα  δικαιολογητικά  που

απαιτούνται για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου στη συνέχεια διά του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και

Περίθαλψης και με τις απαραίτητες ενέργειες των γραμματειών των τμημάτων του

πληροφορεί (μέσω του  διαδικτύου και με έγγραφα στους πίνακες ανακοινώσεων)

τους φοιτητές για την εμπρόθεσμη και ορθή κατάθεση των δικαιολογητικών σχετικά

με την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος.

-  Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  καταβολή  του  στεγαστικού
επιδόματος

Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την  καταβολή  του  στεγαστικού  επιδόματος

φοιτητών είναι τα εξής:

1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης

εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
2. Α.  Πιστοποιητικό  καλής  επίδοσης  που  χορηγείται  από  το  τμήμα  φοίτησης  και

εκδίδεται  εντός  των  τριών  πρώτων  μηνών  κάθε  ημερολογιακού  έτους.  Στο

πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά: το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος

φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της

Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού

των μαθημάτων του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων εξαμήνων, όπως

αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Β. Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν αντί του προηγούμενου πιστοποιητικού,

πιστοποιητικό εγγραφής.
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3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού

έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου

έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (εντύπου Ε1) αν

κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης  δεν  έχει  παραληφθεί  το  εκκαθαριστικό

σημείωμα..  Σε  περίπτωση  που  ο  δικαιούχος  δεν  υποχρεούται  να  υποβάλει

φορολογική  δήλωση,  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986,  με

ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από το Δήμο που διαμένει)
7. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986  του  δικαιούχου  για  τη  μη  είσπραξη  του

στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη

άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος

δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. 
9. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία

να  φαίνονται  καθαρά  το  όνομα  του  δικαιούχου  (πρέπει  να  είναι  ίδιο  με  το

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου που θα φαίνεται στο δικαιολογητικό 1: «Αίτηση –

υπεύθυνη δήλωση) και το ΙΒΑΝ.

2.γ. Οι υποτροφίες - βραβεία 

Σε ό,τι αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

(Ι.Κ.Υ.)  χορηγεί  κάθε  ακαδημαϊκό  έτος  υποτροφίες  και  βραβεία  σε  όσους

διακρίθηκαν  στις  εξετάσεις  εισαγωγής  τους  στα  ιδρύματα  τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης.

 Η υποτροφία για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση 1.467,35 €.

Τα βραβεία συνίστανται σε χορήγηση ειδικού διπλώματος και εφάπαξ ποσού

293,47  €  με  σκοπό  την  αγορά  επιστημονικών  βιβλίων  του  γνωστικού

αντικειμένου τους.

Δεν  χορηγείται  υποτροφία  ή  βραβείο,  παρά  μόνο  τιμητικός  τίτλος  στους

φοιτητές  που φοιτούν  σε  στρατιωτικές  και  αστυνομικές  Σχολές,  είναι  κάτοχοι

άλλου πτυχίου- είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ-  δεν πληρούν τους όρους

των οικονομικών εισοδημάτων. 

Φοιτητής  που  μετεγγράφεται  με  πρόβλεψη  νόμου,  σε  άλλο  πανεπιστήμιο,

διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το τμήμα όπου τελικά μετεγγράφηκε.
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Επί  ισοβαθμίας  η  υποτροφία  χορηγείται  σε  εκείνον  που  έχει  το  χαμηλότερο

προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. 

Για  την  απονομή  των  υποτροφιών  και  βραβείων,  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να

πληρούν  κάποιες  γενικές  και  ειδικές  προϋποθέσεις,  που  περιγράφονται  στον

κανονισμό υποτροφιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος  δημοσιεύεται κάθε

ακαδημαϊκό έτος από το Ι.Κ.Υ. και αποστέλλεται στις γραμματείες των τμημάτων.

Οι  γραμματείες  των  τμημάτων,  μετά  την  παραλαβή  του  κανονισμού

υποτροφιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο

επιλογής,  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  τη  διαδικασία  προκήρυξης  των

προγραμμάτων  προπτυχιακών  υποτροφιών  καθώς  επίσης  του  προγράμματος

βραβείων  και  υποτροφιών  εισαγωγής  του  κάθε  έτους  για  τους  πρωτοετείς

φοιτητές,  προβαίνει  στις  απαραίτητες  ενέργειες  και  στη  συνέχεια  καλεί

τηλεφωνικά τους φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής τους για

την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2.δ. 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
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την αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις προς το φοιτητή, προκειμένου αυτός να

την επανυποβάλει.  Οι  ταυτότητες παραλαμβάνονται  από το σημείο  παράδοσης

του  αναδόχου  που  θα  επιλέξει  ο  κάθε  φοιτητές,  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.ε.  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
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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

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 : 26820 22213 

Τμήματα:   Τεχνολόγων  Γεωπόνων,   Λαϊκής  και  Παραδοσιακής  Μουσικής,

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Άρτα 
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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: 2681072222, 2681026374 

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 – 25014, 27442, 26211, 26286

- 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: 26650 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: 26820 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.
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- Τηλέφωνα σταθμού: 26810 27348, 26810 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 : 26650 25000

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  - Πρέβεζα

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών μπορεί να γίνει με ταξί

Τηλέφωνα ταξί:2682028030 -πιάτσα Δικαστήρια
                      2682022887 -πιάτσα παλιό ΚΤΕΛ
                      2682023750 -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: 2681078333.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ  ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎ ΈΤΟΥΣ
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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.

4. ΕΟΡΤΟΛΌΓΙΟ - ΔΙΑΚΟΠΈΣ

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  μεγαλομάρτυρος

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
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• Την 1η Μαΐου, εργατική Πρωτομαγιά
• Του Αγίου Πνεύματος, κινητή θρησκευτική εορτή.

Ημερολόγιο Διδακτικού έτους 2015-2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη Μαθημάτων* Δευτέρα  5 Οκτωβρίου 2015 
Λήξη μαθημάτων Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
Αναπλήρωση Μαθημάτων / Εξετάσεις
Εργαστηρίων 

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου μέχρι Παρασκευή 
29 Ιανουαρίου 2016

 Έναρξη Χειμερινής Εξεταστικής 
Περιόδου 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 

Λήξη χειμερινής Εξεταστικής 
Περιόδου

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

*Για το Τμήμα Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις
12-10-2015

Αργίες 
Εορτασμός Επετείου 28ης Οκτωβρίου, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015
Εορτασμός Επετείου Πολυτεχνείου, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015
Θεοφάνεια, Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016
Γεωργίου Νεομάρτυρος, Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 (Παράρτημα Ιωαννίνων)
Τριών Ιεραρχών, Σάββατο  30 Ιανουαρίου 2016
Άγιος Χαράλαμπος,  Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 (Παράρτημα Πρέβεζας)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού 
Εξαμήνου 

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016
Λήξη μαθημάτων Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Αναπλήρωση Μαθημάτων / 
Εξετάσεις Εργαστηρίων 

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 μέχρι Παρασκευή
17 Ιουνίου 2016

Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου 
Ιουνίου 

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 

Λήξη Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου Παρασκευή  1 Ιουλίου 2016
Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου 
Σεπτεμβρίου 

Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2016 

Λήξη Εξεταστικής Περιόδου 
Σεπτεμβρίου 

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Αργίες 
Αγία Θεοδώρα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 (Άρτα, έδρα του Ιδρύματος) 
Καθαρή Δευτέρα, Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016
Εορτασμός Επετείου 25ης Μαρτίου, Παρασκευή  25 Μαρτίου 2016
Άγιος Δονάτος, Σάββατο 30 Απριλίου 2016 (Παράρτημα Ηγουμενίτσας)
Πρωτομαγιά, Κυριακή  01 Μαΐου 2016
Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 20  Ιουνίου 2016

 50



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

Χάρτης ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα
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ΤΜΗΜΑΤΑ: 
ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 



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

Χάρτης ΤΕΙ Ηπείρου  Πρέβεζα
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Σ.Ε.Υ.Π. 
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Χάρτης ΤΕΙ Ηπείρου  Ηγουμενίτσα
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


