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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Ἡ Φοιτητική Ἑστία Θηλεων ἀποτελεῖ Φοιτητικό 

Οἰκοτροφεῖο ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Λαρίσης καί Τυρνάβου καί τελεῖ ὑπό τήν πνευματική της 

ἐποπτεία. 

Ἡ Φοιτητική Ἑστία Θηλέων ἔχει σκοπό τήν 

ποικιλότροπη ὑποστήριξη καί διευκόλυνση ὅσων 

φοιτητριῶν θέλουν νά σπουδάσουν ζῶντας σέ 

πνευματικό περιβάλλον, κατά τήν Ἑλληνορθόδοξη 

Παράδοση τοῦ τόπου μας. Γι’ αὐτό καί δέν προσφέρει 

στίς φοιτήτριες μόνο στέγη καί διατροφή, ἀλλά καί τίς 

συνθῆκες οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, ὥστε νά 

σπουδάσουν μέ εὐθύνη καί ἐπιμέλεια καί νά 

καταρτιστοῦν ὥστε νά μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν τίς 

ὅποιες προκλήσεις τῆς ζωῆς μέ ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά. 

 

2. ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 

Έν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, στήν Φοιτητική Ἑστία Θηλέων 

γίνονται δεκτές φοιτήτριες πού πληροῦν τούς ὡς κάτωθι 

ὅρους: 

α. Eἶναι ἡλικίας 18 ἕως 28 ἐτῶν. 

β. Eἶναι βαπτισμένες Χριστιανές Ὀρθόδοξες. 



γ. Εἶναι ψυχικά καί σωματικά ὑγιεῖς. 

δ. Δέν καπνίζουν. 

ε. Μετέχουν στήν Μυστηριακή ζωή τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας (Κυριακάτικος Ἐκκλησιασμός, συμμετοχή 

στήν Θεία Εὐχαριστία κατά τίς ὑποδείξεις τοῦ 

Πνευματικοῦ τους Πατέρα, συνεπής πνευματική ζωή). 

στ. Προσκομίζουν συστατικἠ ἐπιστολή Μητροπολίτη ἤ 

Πνευματικοῦ. 

ζ. Λαμβάνουν μέρος σέ προσωπική συνέντευξη μέ τήν 

Διευθύντρια τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας Θηλέων. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ κοινή ζωή στήν 

Φοιτητική Ἑστία Θηλέων καί νά ἐπικρατήσει 

οἰκογενειακό περιβάλλον, κάθε οἰκότροφος πρέπει νά 

αἰσθάνεται τήν ἀντίστοιχη εὐθύνη καί νά ὑπακούει στό 

πρόγραμμα. 

Δέν ὑπάρχει δέσμευση πρωινῆς ἔγερσης, καθώς αὐτή 

καθορίζεται ἀπό τό πρόγραμμα μαθημάτων τῆς ἡμέρας. 

Πρωινό ὅμως θά παρέχεται ἀπό τίς 08:00΄ π.μ. ἕως τίς 

10:00΄ π.μ., χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

Τό μεσημέρι, τό κοινό τραπέζι θά λαμβάνει χώρα στίς 

14:30΄ μ.μ., λόγω ὅμως τῶν ἐναλλαγῶν στό φοιτητικό 

πρόγραμμα φαγητό θά διατίθεται ἀπό τίς 12:30΄ μ.μ. ἕως 

τίς 16:30΄ μ.μ., χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

Τό βραδινό τραπέζι εἶναι ὑποχρεωτικά κοινό καί 

πραγματοποιεῖται στίς 21:30΄ μ.μ.. Μετά τό βραδινό 

τραπέζι καμία οἰκότροφος δέν ἐπιτρέπεται νά 

ἀπουσιάζει ἀπό τήν Φοιτητική Ἑστία Θηλέων. Ἐάν 

ὑπάρχουν ἔκτακτες ὑποχρεώσεις (μαθήματα στίς 



Σχολές, ξενόγλωσσα μαθήματα, ἐκκλησιαστικές 

δραστηριότητες) παίρνει ἄδεια ἀπό τήν Διευθύντρια, 

προσδιορίζοντας περίπου τήν ὥρα ἐπιστροφῆς. Δέν 

ἐπιτρέπεται ἡ διανυκτέρευση σέ ἄλλο σπίτι, ἀκόμη καί 

συγγενοῦς, στήν Λάρισα. Σέ συγγενικά σπίτια στενῶν 

συγγενῶν στήν Λάρισα, μπορεῖ νά μένει ἡ οἰκότροφος 

μόνον τά Σαββατοκύριακα. 

Δέν ἐπιτρέπονται ἰδιαιτερότητες στό φαγητό, 

παρεκτός λόγων ἀσθενείας. Λόγω τῶν ἰδιαιτεροτήτων 

τῶν φοιτητικῶν προγραμμάτων, τά ὁποῖα πολλές φορές 

δέν ἐπιτρέπουν τήν ἐπιστροφή στήν Ἑστία γιά 

μεσημεριανό φαγητό, ἀλλά καί γιά λόγους οἰκονομίας, 

οἱ οἰκότροφοι θά δηλώνουν ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἑβδομάδας 

ποιά μεσημέρια δέν θά ἐπιστρέψουν γιά φαγητό στήν 

Φοιτητική Ἑστία Θηλέων, ὥστε ἀναλόγως νά 

προγραμματίζονται οἱ μερίδες. 

Κάθε οἰκότροφος διαμένει σέ δίκλινο δωμάτιο μαζί μέ 

ἄλλην. Τό κάθε δωμάτιο διαθέτει κοινό λουτρό γιά τίς 

δύο οἰκοτρόφους. Τήν καθαριότητα τοῦ δωματίου καί τοῦ 

λουτροῦ, καθώς καί τήν ἀτομική τους καθαριότητα καί 

ὑγιεινή, ἐπιμελοῦνται οἱ οἰκότροφοι μέ προσωπική τους 

εὐθύνη. 

Ἡ κάθε οἰκότροφος ὀφείλει νά σέβεται καί νά 

προστατεύει τό κτίριο τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας Θηλέων 

καί τήν οἰκοσκευή του, καθώς καί νά τηρεῖ τίς 

μεσημβρινές καί νυκτερινές ὧρες κοινῆς ἡσυχίας. 

Ἡ πρόσβαση στόν δεύτερο ὄροφο τοῦ κτιρίου τῆς 

Φοιτητικῆς Ἑστίας Θηλέων, ὅπου οἱ κοιτῶνες τῶν 

οἰκοτρόφων, ἐπιτρέπεται μόνον στίς οἰκοτρόφους, οὔτε 

κἄν στούς γονεῖς τους. Τυχόν ἐπισκέψεις φίλων ἤ 



συγγενῶν, πραγματοποιοῦνται στούς λοιπούς χώρους 

τοῦ κτιρίου καί στόν εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο τῆς 

pilotis. 

Ἡ κάθε οἰκότροφος ἐνημερώνει ὑπεύθυνα τήν 

Διευθύντρια τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας Θηλέων γιά τήν 

μετάβασή της στόν τόπο καταγωγῆς της καί τήν 

ἡμερομηνία ἐπιστροφῆς της. 

Ἡ Διευθύντρια, κατόπιν συνεννόησης μέ τό 

Συμβούλιο τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας Θηλέων, ἔχει τό 

δικαίωμα νά ἀπομακρύνει ἀπό τό Οἰκοτροφεῖο ὅποιαν 

οἰκότροφο δημιουργεῖ προβλήματα καί δέν τηρεῖ τίς 

ὑποχρεώσεις της. Προηγουμένως εἰδοποιοῦνται οἱ 

γονεῖς της. 

Στό τέλος τῆς κάθε ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς λύεται ἡ 

συμφωνία διαμονῆς καί ἡ περαιτέρω διαμονή κάθε 

οἰκοτρόφου γιά τό ἑπόμενο ἀκαδημαϊκό ἔτος 

ἐπαναξιολογεῖται κατά τήν συμπεριφορά της. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 

Οἱ φοιτήτριες πού ἐγκαταβιοῦν στήν Φοιτητική Ἑστία 

Θηλέων, συμμετέχοντας στά ἔξοδα συντήρησης τοῦ 

κτιρίου καί διαβίωσής τους, καταβάλλουν κατά μῆνα τό 

ποσό τῶν διακοσίων εἴκοσι εὐρώ (220,00 €). Τά τροφεῖα 

αὐτά προκαταβάλλονται ἕως τίς 5 τοῦ κάθε μῆνα σέ 

λογαριασμό τράπεζας πού γνωστοποιεῖται στήν ἀρχή 

τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους. Οἱ οἰκότροφοι καταβάλλουν 

ὅλους τούς μῆνες διαμονῆς στήν Φοιτητική Ἑστία 

Θηλέων, ἀπό Ὀκτώβριο ἕως Ἰούνιο, ἀσχέτως ἀριθμοῦ 

ἡμερῶν διαμονῆς σέ αὐτήν. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς 



μῆνες διακοπῶν Χριστουγέννων, Ἀπόκρεω καί Πάσχα, 

ὁπότε ἐπιστρέφουν στίς πατρίδες τους. 

Ἐάν οἱ Πανεπιστημιακές ἀνάγκες ἐπιβάλλουν τήν 

διαμονή τῶν οἰκοτρόφων γιά κάποιες ἡμέρες τοῦ 

Ἰουλίου ἤ τοῦ Σεπτεμβρίου, θά καταβάλλονται τροφεῖα 

ποσοῦ ὕψους δέκα εὐρώ (10,00 €) ἀνά ἡμέρα. 

Ἐάν παραστεῖ ἀναγκη περιστασιακῆς διαμονῆς στό 

οἰκοτροφεῖο γιά λόγους σχετιζόμενους μέ τήν 

ἀκαδημαϊκή κοινότητα, καταβάλλονται τροφεῖα ποσοῦ 

ὕψους δέκα εὐρώ (10,00 €) ἀνά ἡμέρα. 

Σέ οἰκοτρόφους πού εἶναι ἀδέλφια γίνεται ἔκπτωση 

στά τροφεῖα ποσοῦ ὕψους 50 € τόν μῆνα ἀνά οἰκότροφο. 

 

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

Ἡ Φοιτητική Ἑστία Θηλέων παραμένει κλειστή: 

1. Τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγουστο. Ὑπολειτουργεῖ κατ’ 

ἐξαίρεση μόνον γιά ὅσες οἰκοτρόφους ἔχουν ἐξετάσεις. 

2. Ἀπό τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων μέχρι τά 

Θεοφάνεια. 

3. Ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι τό Σάββατο τῆς 

Διακαινησίμου (Σάββατο πρίν τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ). 

 

6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ 

Κάθε φοιτήρια πού γίνεται δεκτή στό οἰκοτροφεῖο, 

πρέπει νά φέρει μαζί της, πλέον τοῦ ρουχισμοῦ της, τά 

ἑξῆς: Μαξιλαροθῆκες, σεντόνια, πετσέτες προσώπου, 

πετσέτες ποδιῶν, πετσέτες μπάνιου, πιζάμες, ἐσώρουχα, 

κάλτσες, παντόφλες, κρεμάστρες ρούχων, εἴδη ἀτομικῆς 

καθαριότητος. 


