ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών είναι η φοιτητική ευημερία και
ευρύτερα η φοιτητική ζωή και δραστηριοποίηση/ ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε
θέματα πέραν των σπουδών τους, για παράδειγμα σε κοινωνικά, πολιτιστικά,
περιβαλλοντικά και άλλα θέματα, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των αισθημάτων
αλληλεγγύης και πολιτότητας ανάμεσα στους φοιτητές με στόχο να καταστούν πιο ενεργοί
πολίτες.
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών αναλύονται
ως εξής:
1. Εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέα γενικά πλαίσια για όλα τα ζητήματα που
αφορούν τη φοιτητική ευημερία και τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο.
2. Εισηγείται για θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης,
οικονομικής στήριξης, στέγασης, σίτισης, ιατρικής περίθαλψης, υποστήριξης
φοιτητών με ειδικές ανάγκες, εξασφάλισης υπηρεσιών και προϊόντων με ειδικές
εκπτώσεις, κ.ά.
3. Εισηγείται για θέματα ποιότητας της φοιτητικής ζωής, όπως η ίδρυση και λειτουργία
ομίλων ενδιαφερόντων, η ψυχαγωγία, η κοινωνικοποίηση, η πολιτιστική και
αθλητική ζωή, κ.ά.
4. Παρακολουθεί τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων του Προϋπολογισμού και
υποβάλλει εισηγήσεις για αναθεώρησή τους και για την αναζήτηση πηγών εξωτερικής
χρηματοδότησης.
5. Παρακολουθεί και στηρίζει το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.
6. Συνεργάζεται με τη Φοιτητική Ένωση και προωθεί τη θέσπιση και εφαρμογή κώδικα
συμπεριφοράς που να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας και μεταξύ τους με την κοινωνία.

7. Ενημερώνει, παρακολουθεί και διαμορφώνει δείκτες απόδοσης και επίπεδα
ποιότητας με βάση στατιστικά στοιχεία που υποβάλει η αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας και υποβάλλει ετήσια έκθεση που αφορά στην εικόνα του
Πανεπιστημίου στα θέματα της φοιτητικής ευημερίας.
8. Είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη των
φοιτητών όσον αφορά στα ζητήματα στέγασης και την αξιολόγηση αιτημάτων των
φοιτητών για στέγαση στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου.
9. Εισηγείται την πολιτική, ή την αναθεώρηση αυτής, ως προς τη λειτουργία των
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου.
10. Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διατηρεί
αρχείο ως προς τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου.
11. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από το Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο ή
αυτεπάγγελτα όποια θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Οι πιο πάνω όροι εντολής εγκρίθηκαν κατά την 83η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 12 Ιουνίου
2017, και κατά την 72η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου 2017.

