
Στέγαση 

Σκοπός – Γενικές Αρχές 

1. Οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Π.Δ.Μ.) έχουν 

ως σκοπό: α) τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών του Ιδρύματος, με 

την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη στέγασή τους και β) 

την κάλυψη αναγκών στέγασης προπτυχιακών φοιτητών.  

2. Στις Φ.Ε.Π.Δ.Μ. γίνονται δεκτοί για διαμονή προπτυχιακοί φοιτητές του 

Πανεπιστημίου που σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40Km από τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας των οικογενειών τους. Το κύριο κριτήριο για την επιλογή και 

διαμονή σε δωμάτιο των Φοιτητικών Εστιών είναι η κοινωνικο-οικονομική και 

οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.  

3. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του θεσμού των Φοιτητικών Εστιών είναι η 

αποδοχή εκ μέρους των οικότροφων φοιτητών των όρων και των διατάξεων του 

παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

Διοίκηση Φοιτητικών Εστιών 

1. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού της στέγασης, τον συντονισμό 

των ενεργειών που απαιτούνται κάθε φορά για την αντιμετώπιση προβλημάτων και 

την ανάγκη ύπαρξης αντιπροσωπευτικού οργάνου διοίκησης των φοιτητικών εστιών, 

λειτουργεί Εφορεία Φοιτητικών Εστιών, η οποία είναι 7 μελής, ορίζεται από τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και αποτελείται από:  

α) Τον Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας. 

β) Δύο (2) Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, το ένα από τα οποία ορίζεται πρόεδρος. 

γ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου. 

δ) Έναν (1) διοικητικό υπάλληλο του Πανεπιστημίου. 

ε) Δύο (2) οικότροφους φοιτητές (ένας για Κοζάνη και ένας για Φλώρινα).  

2. H θητεία των Μελών της Εφορείας είναι διετής, πλην του εκπροσώπου των 

φοιτητών, που είναι ετήσια.  

3. Τη διοικητική υποστήριξη και τη φροντίδα για τα θέματα στέγασης των φοιτητών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, το 

οποίο είναι αρμόδιο για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που 



αναφέρεται στη στέγαση και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας των 

φοιτητικών εστιών. 

Λειτουργία - Αρμοδιότητες Εφορείας Φοιτητικών Εστιών 

1. H Εφορεία των Φοιτητικών Εστιών συνεδριάζει, όταν υπάρχουν θέματα προς 

συζήτηση και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου.  

2. Τα Μέλη της Εφορείας δεν δικαιούνται αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις της Εφορείας. Όσοι όμως μετακινούνται εκτός της έδρας τους, 

δικαιούνται δαπάνης μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης.  

3. Η Εφορεία Φοιτητικών Εστιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Εποπτεύει τη λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών του Π.Δ.Μ. 

• Φροντίζει, σε συνεργασία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, για την ενημέρωση 

των φοιτητών σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης που παρέχει το Ίδρυμα, για τη 

λειτουργία των φοιτητικών εστιών και για τις προϋποθέσεις στέγασης σ’ αυτές.   

• Ορίζει, σε συνεργασία με τους διαμένοντες φοιτητές, το πλαίσιο και τους κανόνες 

συλλογικής διαβίωσης στις φοιτητικές εστίες. 

• Επεμβαίνει και επισημαίνει προβλήματα που αφορούν τη διαβίωση των φοιτητών 

που διαμένουν στην εστία, όπως προβλήματα συμπεριφοράς των ενοίκων, 

συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.   

• Επιβάλλει κυρώσεις στους οικότροφους φοιτητές σε περιπτώσεις παραβατικής 

συμπεριφοράς. 

• Εισηγείται τροποποιήσεις για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών 

εστιών. 

• Εξετάζει σε συνεργασία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τις αιτήσεις και τις τυχόν 

ενστάσεις των φοιτητών και εισηγείται στη Σύγκλητο τους πίνακες με τους 

δικαιούχους. 

 

Προϋποθέσεις για την επιλογή των οικότροφων φοιτητών 

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής, πρέπει 

απαραίτητα να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  



1. Να έχει υποβάλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα 

στις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του 

Πανεπιστημίου.  

2. Να έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή τόσο κατά τον χρόνο υποβολής 

της αίτησης, όσο και κατά το διάστημα για το οποίο αιτείται την στέγαση ταυτόχρονα 

η φοίτησή του να μην έχει υπερβεί το 4ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 8 εξάμηνα και 

το 5ο έτος όταν οι σπουδές είναι 10 εξάμηνα. 

3. Να έχει περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων 

ακαδημαϊκών ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά το όριο του 50% των 

μαθημάτων, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της Εφορείας.  

4. Να μην έχει εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και να μην 

είναι πτυχιούχος άλλης Ανώτατης Σχολής.  

5. Να σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 40Km από τον τόπο μόνιμης διαμονής 

των γονέων του και η μόνιμη κατοικία του να μην βρίσκεται εντός των Δήμων Κοζάνης 

και Φλώρινας, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτήτων των πόλεων αυτών. 

6. Να μη διαθέτει ο ίδιος ή οι γονείς του ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός των 

Δήμων Κοζάνης και Φλώρινας και των κοινοτήτων τους. 

7. Να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον 

αφορά το όριο ηλικίας, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της Εφορείας.  

8. Να μην έχει απομακρυνθεί από τις Φοιτητικές Εστίες με προηγούμενη πειθαρχική 

απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών. 

 


