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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 16η/19.10.2021 Αρ. Θέματος: εκτός ημερ. διάτ. 06 

 

Θέμα: Κανονισμός παροχής σίτισης και στέγασης σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διδακτικής περιόδου 2021-2022. 

   

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 

3570/25.09.2019) και 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3955/27.08.2021) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την 

2120/267905/29.09.2021 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 852/6.10.2021) όμοια. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ όπως ισχύει, 

σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία 

του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 

2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 

κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». 

6. Την υπ’ αριθμ. 5570/19-07-2021 (B’ 3688) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων». 

7. Την υπ’ αριθμ. 6287/08.09.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 4213). 

8. Την 709/287335/18.10.2021 (Β’4807) απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ««Κανονισμός Λειτουργίας των δημόσιων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

9. Την αριθ. πρωτ. 54384/19.10.2021 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε  

1. Με δαπάνες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται για το έτος κατάρτισης 2021-2022, δωρεάν σίτιση 

ή και στέγαση, σε ορισμένο ανά ΔΙΕΚ αριθμό καταρτιζομένων, σε εφαρμογή  του άρθρου 21 

της υπ’ αριθμ. 709/287335/18.10.2021 (Β’4807)  Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Κανονισμός 

Λειτουργίας ΔΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ». 

2. Την έγκριση του «Κανονισμός Παροχής Σίτισης και Στέγασης των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», 

ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην παροχή σίτισης 

ή και στέγασης στους καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ που λειτουργούν 

στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

3. Την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Αικατερίνη Νίκου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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Εισαγωγή 

 

Ο κανονισμός Παροχής Σίτισης – Στέγασης, σε εφαρμογή του άρθ. 21 της υπ’ αριθμ. 

709/287335/18.10.2021 (Β’4807)  κοινής υπουργικής απόφασης: «Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ 

αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ» που ακολουθεί, δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αντίθετα επιδέχεται διαρκώς 

βελτίωσης και επικαιροποιείται τακτικά, προκειμένου να αποτυπώνει την καθημερινή εμπειρία, η 

οποία θέτει διαρκώς νέα θέματα, δείχνει όμως και τον τρόπο να απαντηθούν.  

 

Ο κανονισμός επικεντρώνεται στην επιλογή, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

ωφελούμενων καταρτιζομένων στους οποίους παρέχεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σίτιση ή και 

στέγαση. 

 

Για κάθε σπουδαστικό έτος, με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνεται η παροχή 

σίτισης και στέγασης στους καταρτιζόμενους στα ΔΙΕΚ. 

 

Η αποδοχή του παρόντος του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την κτήση και 

διατήρηση της ιδιότητας του “ωφελούμενου” καταρτιζόμενου.  

 

 

Άρθρο 1.  Επιλογή ωφελούμενων καταρτιζόμενων 

 

i. Με την υποβολή της αίτησης οριστικής εγγραφή τους, οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν, 

υποβάλουν στο ΔΙΕΚ τη σχετική Αίτηση παροχής σίτισης ή και στέγασης (Παράρτημα I). 

ii. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ως ωφελούμενοι καταρτιζόμενοι, όσοι η μόνιμη κατοικία 

τους βρίσκεται σε περιοχή εκτός του νομού της έδρας του ΔΙΕΚ και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη 

κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από την έδρα του ΔΙΕΚ. Οι ανωτέρω αποστάσεις 

μπορεί να μειωθούν όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των 

καταρτιζομένων.  

iii. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβαίνουν τον αριθμό των δυνάμενων 

να ωφεληθούν, για την πλήρωση των θέσεων λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση των 

υποψηφίων.  

iv. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά την οριστικοποίηση λειτουργίας των 

τμημάτων των ΔΙΕΚ, ανακοινώνονται οι Πίνακες Επιλεγέντων καταρτιζομένων, στους  οποίους 

θα παρασχεθεί σίτιση ή και στέγαση για το έτος κατάρτισης 2021-2022. 

 

 

Άρθρο 2.  Συμπεριφορά και απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης 

 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια 

στους συναδέλφους τους, στο εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, στους Προϊστάμενους και στη 

Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο που λειτουργεί 

ως σχολή αλλά και ως σπουδαστική στέγη σε ορισμένες απ’ αυτές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα των ωφελούμενων καταρτιζομένων (ώρες 

ξεκούρασης, μελέτης, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, όργανα, εργαλεία καθώς και βιβλία 

που μπορεί να βρεθούν στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια κ.α.). Οι σχέσεις μεταξύ 

των καταρτιζομένων πρέπει να διακρίνονται από αμοιβαίο σεβασμό, δημοκρατικό διάλογο, 

αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και συνέπεια. Ακόμη, θα πρέπει 

να επιδιώκεται η ευγενής άμιλλα και η συνεργασία μεταξύ των καταρτιζομένων, ενώ αντίθετα θα 

πρέπει να αποφεύγεται ο επιθετικός ανταγωνισμός. 
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Άρθρο 3. Η κοινοτική ζωή των ωφελούμενων καταρτιζομένων 

 

Οι καταρτιζόμενοι που διαμένουν στη Σπουδαστική Στέγη της Σχολής ή σε ξενοδοχείο και 

σιτίζονται στη Σπουδαστική Στέγη ή σε χώρους εστίασης, με δαπάνες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν 

είναι άτομα που ζουν κατά μόνας, ρυθμίζοντας τη ζωή τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις δικές 

τους αποκλειστικά ανάγκες και προτεραιότητες. Είναι φιλοξενούμενοι της Σχολής και ανήκουν σε 

μία κοινότητα της οποίας οι ανάγκες καθορίζονται από κοινού και τα μέλη της από κοινού πρέπει 

να συμφωνούν με τον τρόπο της καθημερινής λειτουργίας της. Εφόσον σέβονται και τηρούν αυτά 

για τα οποία από κοινού δεσμεύονται, η καθημερινότητα όλων γίνεται ομαλότερη, αξιοπρεπής και 

ικανή να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο όλοι βρίσκονται στη Σχολή που είναι η εκπαίδευση 

και η μόρφωση.  

 

Είναι χρέος των ωφελούμενων καταρτιζομένων να συμμετέχουν στις διαδικασίες της 

σπουδαστικής κοινότητας, να θέτουν και να συζητάνε στη συνέλευσή τους τα προβλήματά τους 

και να προσπαθούν να τα επιλύουν με τη βοήθεια, τη συνεργασία και τη συναίνεση της κοινότητας 

και της Διεύθυνσης της Σχολής και όχι να τα μετατρέπουν σε διαφορές,  αντιπαλότητα και έριδες 

μεταξύ προσώπων, ομάδων ή ομάδων και προσώπων. 

Η καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των καταρτιζομένων που μπορεί να δημιουργήσει ομάδες με βάση 

κοινά ενδιαφέροντα, αντιλήψεις, πεποιθήσεις ή καταγωγή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί 

συνθήκες αποκλεισμού για όσους τυχόν δεν ανήκουν στον κύκλο αυτό ή καταπίεσης των πολλών 

απέναντι στους λίγους. Η ανεκτικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η διακριτική συμπεριφορά των 

ωφελούμενων είναι επιβεβλημένη και αξιολογείται κάθε στιγμή.  

 

Η καλή λειτουργία της Σπουδαστικής Στέγης δεν πρέπει να επαφίεται στη διαρκή επιτήρηση και 

την επιβολή από τα πάνω συνεχούς ελέγχου και ποινών. Η προστασία του εκπαιδευτικού χώρου 

είναι και συλλογικό καθήκον της σπουδαστικής κοινότητας, η οποία πρέπει από μόνη της πρώτα 

απ’ όλα να ορίσει τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι στους κόλπους της, με αλληλοσεβασμό και 

ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, χωρίς να καταδυναστεύονται τα άτομα, ούτε όμως και να 

επικυριαρχούν οι ατομικές ανάγκες ή ο νόμος του πιο δυνατού.  

 

Η Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ πρέπει να είναι πάντα αρωγός σε αυτή τη διαδικασία και όταν οι 

ωφελούμενοι καταρτιζόμενοι επιτύχουν με τη βοήθεια της κοινότητάς τους να ανταποκριθούν 

στην ατομική ευθύνη που καθένας έχει και να εφαρμόζουν τους κανόνες, όχι από πειθαναγκασμό 

αλλά από εσωτερική δέσμευση, τόσο η Σχολή όσο και η Σπουδαστική Στέγη θα λειτουργούν 

καλύτερα προς όφελος των ίδιων των φιλοξενούμενων καταρτιζομένων. 

 

Οι κανόνες που ακολουθούν αποτελούν ελάχιστη βάση για την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της Σπουδαστικής Στέγης, αποτελούν ατομική υποχρέωση και η τήρησή τους 

ελέγχεται διοικητικά από τη Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και 

κοινωνικά από την ίδια την κοινότητα των ωφελούμενων, πολύ περισσότερο όταν η παραβίασή 

τους δυσχεραίνει και προκαλεί προβλήματα στη κοινοτική ζωή. Η παράβασή τους επιφέρει 

κυρώσεις. 

 

 

Άρθρο 4. Λειτουργία Σπουδαστικής Στέγης 

 

1. Η Σπουδαστική Στέγη λειτουργεί καθημερινά και επί 24ωρης βάσης. 

2. Οι ωφελούμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα 
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της Σχολής ανελλιπώς. 

3. Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ισχύον ωράριο για το οποίο αποφασίζει η 

Σχολή. 

4. Οι ωφελούμενοι παραλαμβάνουν το δωμάτιο που τους παρέχεται και υπογράφουν σχετικό 

πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που περιγράφει τα κινητά και ακίνητα αντικείμενα που 

βρίσκονται μέσα σε αυτό και την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται και με το ίδιο έγγραφο 

αναλαμβάνουν την ευθύνη να τα παραδώσουν στην κατάσταση που τα παρέλαβαν, 

λαμβανομένης υπόψη της φυσιολογικής φθοράς αυτών. 

5. Δεν επιτρέπεται στους ωφελούμενους να δέχονται επισκέψεις στα δωμάτια, από άτομα που 

δεν είναι καταρτιζόμενοι της Σχολής. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία και η διαμονή στα δωμάτια 

άλλων ατόμων πέραν των καθορισμένων.  

6. Καταρτιζόμενοι δικαιούχοι σίτισης και στέγασης και μόνο στην περίπτωση φιλοξενίας τους σε 

Σπουδαστική Στέγη της Σχολής και όχι σε ξενοδοχείο, οι οποίοι προσέρχονται για εξετάσεις 

την περίοδο του Σεπτεμβρίου είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν αυστηρά μόνο για την περίοδο 

μία ημέρα πριν την έναρξη των εξετάσεων που τους αφορούν και μία ημέρα μετά το πέρας 

των εξετάσεων αυτών. 

7. Ωφελούμενοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από τη Σπουδαστική Στέγη σε περίπτωση που 

εξαιτίας λόγων υγείας δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων φιλοξενούμενων.  

8. Οι ωφελούμενοι μπορούν να καταθέσουν τα χρήματά τους ή πολύτιμα αντικείμενα για φύλαξη 

στη Διεύθυνση µε έκδοση σχετικής απόδειξης, ενώ σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή 

αντικειμένων των φιλοξενούμενων που δεν παραδόθηκαν σ’ αυτή για φύλαξη, δεν φέρει 

ευθύνη. Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα για δικούς της λόγους να μην αναλάβει τη φύλαξη.  

 

Άρθρο 5.  Επιμέλεια – Καθαριότητα  

 

1. Οι ωφελούμενοι οφείλουν να διατηρούν τα δωμάτια στα οποία φιλοξενούνται καθαρά και 

τακτοποιημένα καθώς και τους κοινοχρήστους και περιβάλλοντες χώρους. Οι συγκάτοικοι 

αναλαμβάνουν την ευθύνη στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή απώλεια που γίνεται στο δωμάτιό 

τους.  

2. Έλεγχος καθαριότητας δωματίων πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους και σε ώρες που 

ορίζει η Σχολή, παρουσία των φιλοξενούμενων. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να έχουν τα 

δωμάτια ανοικτά και ξεκλείδωτα για τον έλεγχο. Σε αντίθετη περίπτωση το περιστατικό 

αναφέρεται στη Δ/νση της Σχολής/ΔΙΕΚ. 

3. Απορρίμματα από τα δωμάτια των φιλοξενούμενων μεταφέρονται στους κάδους καθημερινά, 

τις ώρες που υποδεικνύει η Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ.  

4. Στα δωμάτια απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων συσκευών οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν ατυχήματα στους ίδιους τους καταρτιζόμενοι και τυχόν φθορές στη Σπουδαστική 

Στέγη (ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, σίδερων σιδερώματος, αερόθερμων, ηλεκτρικών 

θερμαστρών, καμινέτων, γκαζιού κ.α). Ακόμα απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στα 

δωμάτια και όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους πέραν των εξωτερικών χώρων 

της σχολής.  

5. Κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία  προέρχεται  από υπαιτιότητα φιλοξενούμενου, αποκαθίσταται με 
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δαπάνη του υπαιτίου, έστω και αν προήλθε χωρίς πρόθεσή του, σε συνεννόηση και 

συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ. Δεν επιτρέπεται να διορθώνουν οι ίδιοι βλάβες 

ή ζημιές. 

6. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις στα δωμάτιά τους. Έχουν το δικαίωμα 

να δέχονται επισκέψεις συγγενικών ή φιλικών προσώπων μόνο στο χώρο που υποδεικνύει η 

Διεύθυνση για το σκοπό αυτό, τις ελεύθερες απογευματινές ώρες ή στα διαλείμματα με την 

άδεια του υπεύθυνου που ορίζει η Διεύθυνση. 

7. Οι ωφελούμενοι αλλάζουν μόνοι τους τα σεντόνια των κρεβατιών τους, τις ημέρες και ώρες 

που ορίζει κάθε Σχολή. 

8. Γενικός καθαρισμός δωματίων γίνεται μία φορά την εβδομάδα, σε απογευματινή ώρα, σε 

ημέρα και ώρα που ορίζει η Σχολή. 

9. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων γίνεται δύο φορές το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει η 

Σχολή.  

10. Αλλαγή δωματίων γίνεται μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης της Σχολής/ΔΙΕΚ, κατόπιν 

αιτιολογημένης αίτησης. 

 

Άρθρο 6. Άδειες εξόδου 

 

1. Άδειες εξόδου ή άδειες διανυκτέρευσης δίνονται από τη Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ και αφού 

πρώτα συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής από την προηγούμενη 

μέρα. Η ώρα επιστροφής συμφωνείται.  

2. Η Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ μπορεί να ρυθμίσει με ειδικότερο τρόπο τις άδειες εξόδου, 

εφόσον διευκολύνει τις διαδικασίες λειτουργίας της.  

3. Η άδεια εξόδου τις εργάσιμες ημέρες δίνεται μέχρι τις 22:30 το αργότερο. Η Διεύθυνση της 

Σχολής/ΔΙΕΚ μπορεί να παρεκκλίνει του ορίου αυτού, για λόγους που αξιολογεί η ίδια.  

4. Από την άδεια διανυκτέρευσης ο ωφελούμενος επιστρέφει στις 08:00 της επόμενης. 

Απαγορεύεται επιστροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας και των ωρών κοινής ησυχίας.  

5. Κάθε Πέμπτη πρωί έως τις 12:00 οι καταρτιζόμενοι συμπληρώνουν τις αιτήσεις για τις άδειες 

του Σαββατοκύριακου. Οι φιλοξενούμενοι που επιστρέφουν από μακριά Κυριακή βράδυ θα 

πρέπει να το δηλώνουν εκ των προτέρων.  

6. Οι δικαιούχοι στην αρχή του σπουδαστικού έτους δηλώνουν στη Διεύθυνση εάν θα 

παραμένουν τα σαββατοκύριακα και τις αργίες στη Σπουδαστική Στέγη.  

7. Οι δικαιούχοι μπορούν να παραμένουν μία ή δύο ημέρες μετά το πέρας των μαθημάτων 

κατόπιν ειδικής άδειας από τη Σχολή.  

8. Οι καταρτιζόμενοι που φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο αποχωρούν και παραδίδουν τα κλειδιά 

των δωματίων τους την επομένη της λήξης των μαθημάτων (μέχρι 12:00 το μεσημέρι) λόγω 

εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και των θερινών διακοπών και προσέρχονται μία μέρα πριν 

την έναρξη των μαθημάτων (μετά τις 12:00).  

9. Οι ωφελούμενοι πριν την αποχώρησή τους για τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα 

δηλώνουν ότι  αναχωρούν για τον τόπο κατοικίας τους και την ημερομηνία επιστροφής τους. 
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Αντίστοιχα την προτελευταία μέρα των τελικών εξετάσεων δηλώνουν την αναχώρησή τους για 

τις καλοκαιρινές διακοπές. Σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της Σχολής οι ωφελούμενοι 

διευκολύνονται προκειμένου να συγχρονιστούν με τα δρομολόγια των συγκοινωνιών που 

απαιτούνται για να μετακινηθούν στον προορισμό τους.  

 

Άρθρο 7. Γεύματα  

 

1.  Οι ώρες το πρωινού, του μεσημεριανού και του βραδινού καθορίζονται από τη Σχολή. Οι 

ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά το πρωινό, το 

μεσημβρινό, το βραδινό, κατά τις ώρες που αναφέρονται στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα 

της Σχολής.  

2. Σε περίπτωση ειδικής δίαιτας ή αρρώστιας με δικαιολογητικό, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 

στον αρμόδιο, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα.  

3. Στις περιπτώσεις που η σίτιση έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εστίασης, οι δικαιούχοι που δεν 

έκαναν χρήση της παροχής (δεν έφαγαν), πρέπει να το αναφέρουν στη Διεύθυνση, 

προκειμένου να εξοικονομούνται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι.  

 

 

Άρθρο 8. Εκπροσώπηση ωφελούμενων καταρτιζομένων 

 

1. Οι ωφελούμενοι εκπροσωπούνται από τη Σπουδαστική Κοινότητα. 

  

2. Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα να θέτουν υπόψη της Διεύθυνσης της Σχολής/ΔΙΕΚ και 

μεμονωμένα οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο έχουν από τη διαβίωσή τους, παρόλα 

αυτά και εφόσον η φύση του προβλήματος είναι τέτοια, καλό είναι να αναζητείται λύση μέσω 

της Σπουδαστικής Κοινότητας, η οποία δεν δικαιούται βεβαίως ποτέ να δρα ερήμην της 

Διεύθυνσης της Σχολής/ΔΙΕΚ.  

 

3. Η Σπουδαστική Κοινότητα με τους εκπροσώπους της, πλαισιωμένη από ομάδα 

φιλοξενούμενων που έχει υποδείξει η συνέλευσή τους παραλαμβάνουν τους κοινόχρηστους 

χώρους της Σπουδαστικής Στέγης στην αρχή του σπουδαστικού έτους, απαλλασσόμενοι από 

οποιοδήποτε είδος ευθύνης για ζημιά ή φθορά που τυχόν προκληθεί στη συνέχεια στους 

χώρους αυτούς (εκτός και αν στοιχειοθετείται από πραγματικά περιστατικά ατομική 

υπαιτιότητα κάποιου και ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην ομάδα αυτή). Η παραλαβή 

έχει την έννοια μόνο της διαπίστωσης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι χώροι με την 

έναρξη της σχολικής περιόδου, ώστε να αντιλαμβάνονται οι ωφελούμενοι την προστασία του 

δημόσιου χώρου ως δική τους υπόθεση και να περιφρουρούν οι ίδιοι χωρίς υπερβάσεις και 

υπερβολές, τους κοινόχρηστους χώρους από την κακή χρήση, αλλά και προκειμένου να 

διαμορφώνουν άποψη για τις βελτιώσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν σε αυτούς. 

 
4. Η Σπουδαστική Κοινότητα στην πρώτη της συνέλευση κάθε χρόνο καλείται να δηλώσει τη 

δέσμευση των μελών της στην πιστή τήρηση του παρόντος Κανονισμού, ενώ για θέματα που 

θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν σε αυτόν, εισηγείται σχετικά στη 

Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ.  

 
 
Άρθρο 9.  Αποκατάσταση ζημιών - Χρηματικές εγγυήσεις 
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1. Κάθε νεοεισερχόμενος στη Σπουδαστική Στέγη σπουδαστής καταβάλλει χρηματικό ποσό ως 

εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από συνηθισμένη χρήση. Το 

χρηματικό ποσό ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  Για τη διαχείριση του 

εν λόγω ποσού συγκροτείται επιτροπή υπαλλήλων. 

 
2. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον σπουδαστή µόνο κατά την ημέρα της αναχώρησής του 

και κατά το μέρος που δεν έχει δαπανηθεί αυτή για αποκατάσταση ζημιών/φθορών που 

προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του, είτε από πρόθεση, είτε όχι. 

  

3. Η Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εκτιμά 

το ύψος των ζημιών και αποφασίζει τα σχετικά με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου. 

 

4. Σε περίπτωση ζημιάς ή υλικής απώλειας από φιλοξενούμενους που η ταυτότητά τους δεν 

έχει εξακριβωθεί η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού που έχει 

δημιουργηθεί από το σύνολο των εγγυήσεων των ωφελούμενων.   

 

5. Σε περίπτωση που ωφελούμενος προκαλέσει φθορά ή ζημιά από πρόθεση, την αποκαθιστά 

εξολοκλήρου και αποκλειστικά με ευθύνη του και δεν επιτρέπεται η κάλυψη της 

προκαλούμενης δαπάνης από το κοινό ταμείο για την αποκατάσταση ζημιών. 

 

6. Ωφελούμενος σπουδαστής που απολαμβάνει των παροχών σίτισης ή και στέγασης και 

διακόπτει αιφνιδίως και όχι για λόγους ανωτέρας βίας τις σπουδές του, υποχρεούται στην 

καταβολή ποσού ίσου με το κλάσμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά μαθητή ανά έτος 

της Σχολής, προς το χρονικό διάστημα που έκανε χρήση των παροχών αυτών, για τις 

δαπάνες που προκάλεσε στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για σκοπούς που δεν επιτεύχθηκαν 

(εκπαιδευτικούς).   

 
 
 
Άρθρο 10. Κυρώσεις 

 
1. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν τηρεί τον κανονισμό της Σπουδαστικής Στέγης 

προβλέπονται: 

i. Προφορική παρατήρηση από τη Διεύθυνση 

ii. Έγγραφη προειδοποίηση από τη Διεύθυνση  

iii. Απομάκρυνση  μίας ημέρας από τη Σπουδαστική Στέγη 

iv. Απομάκρυνση τριών ημερών από τη Σπουδαστική Στέγη 

v. Απομάκρυνση πέντε ημερών από τη Σπουδαστική Στέγη 

vi. Οριστική απομάκρυνση από τη Σπουδαστική Στέγη. 

 
2. Αρμόδια και υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων αυτών (κρίση, απόφαση ανάλογα µε τη 

βαρύτητα της ενέργειας) είναι η Διεύθυνση της Σχολής/ΔΙΕΚ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

αποφασίζει το ∆.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 
3. Η Σπουδαστική Κοινότητα μπορεί και εκείνη χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον ωφελούμενο, 

να προβεί σε προφορική ή έγγραφη παρατήρηση προς αυτόν, η συμπεριφορά του οποίου 

παρεκκλίνει από τους κανόνες που θέτει ο παρών κανονισμός και για την παρατήρηση αυτή 

λαμβάνει γνώση η Διεύθυνση της Σχολής.   
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4. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι παρακάτω περιπτώσεις επιφέρουν αυτοδίκαια ή μπορούν 

να επιφέρουν για κάποιες, τη διακοπή των παροχών σίτισης ή και στέγασης του 

ωφελούμενου καταρτιζόμενου: 

 

i. Απώλεια για οποιαδήποτε λόγο της ιδιότητας του σπουδαστή (υπέρβαση απουσιών, 

διακοπή φοίτησης) 

ii. Αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες πρωινές απουσίες περισσότερες από τέσσερις 

iii. Αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες ημερήσιες απουσίες περισσότερες από τρεις χωρίς να έχει 

ενημερώσει τη Διεύθυνση της σχολής για το λόγο της απουσίας του. 

iv. Πρόκληση φθοράς ή ζημίας από πρόθεση στην περιουσία της Σχολής. 

v. Απρεπής συμπεριφορά.   

 
 

 
--------------------  …..  --------------------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
 

 

 

 

Ημερομηνία:  …. /…. /2021  

Αριθμ.Πρωτ.:  …………………..    

 
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

                                                                             ΠΡΟΣ: ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  
                                                                                        ΔΙΕΚ   ……....….………..………………………………… 

Όνομα: 
 

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτό το αίτημα μου για 

την παροχή δωρεάν:  

1. Σίτισης             ΝΑΙ      ΟΧΙ  

2. Στέγασης         ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι (άρθ. 8 ν.1599/1986) :  
1. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα 
Αίτηση είναι ακριβή, αληθή και αποδεικνυόμενα. 
2. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τον 
«Κανονισμό Σίτισης -Στέγασης των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ». 

 

 
Επίσης, επισυνάπτω τα κάτωθι δικαιολογητικά, 
ώστε να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής μου: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

i. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή 

ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή λογαριασμός κινητού κ.λπ.). 

ii. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου 

οικονομικού έτους (μέσω taxisnet). Το εκκαθαριστικό θα 

πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο καταρτιζόμενος είναι 

προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου καταρτιζόμενου σε 

περπτωση που είναι πάνω από 25 ετών. 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 

Όνομα Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Α.Δ.Τ.: 

Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: 

Οδός: 

Αριθμ. Τ.Κ.: 

Τηλ. Οικίας: 

Κινητό: 

e-mail: 
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