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Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη 

δίκη και τελεί σε συνέπεια µε τις επιταγές του Συντάγµατος και της κείµενης 

νοµοθεσίας, σεβόµενη τις αρχές της Ελευθερίας, της Δηµοκρατίας και του 

αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ.  

 

 

1. Πειθαρχικό Συµβούλιο - Πειθαρχική Επιτροπή φοιτητών  

Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι το Συµβούλιο της Σχολής το οποίο είναι αρµόδιο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/τ.Α/03-11-

2008) και του άρθρου 80, του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 19S/τ.Α/06-09-2011), να 

διαπιστώσει τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων από προπτυχιακούς ή 

µεταπτυχιακούς φοιτητές και να επιβάλλει τις προβλεπόµενες πειθαρχικές 

ποινές.  

Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να ορίζει Πειθαρχική Επιτροπή (ΠΕ) για την 

γραπτή εισήγηση επί των σοβαρών παραπτωµάτων των προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής. Η ΠΕ εξετάζει τα σοβαρά παραπτώµατα 

των φοιτητών και καταθέτει γραπτή εισήγηση προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

 

2. Σύσταση  

Η ΠΕ αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία αναπληρωµατικά µέλη 

εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών. Όταν 

το πειθαρχικό παράπτωµα αφορά σε µεταπτυχιακό φοιτητή ο ένας εκ των δύο 

φοιτητών θα προέρχεται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές.  

Η ΠΕ εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο από τα τρία µέλη εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Η θητεία της ΠΕ είναι διετής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να 

είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής.  

 

3. Λειτουργία  
Η ΠΕ εφόσον οριστεί από το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνέρχεται και συγκαλείται 

από τον Πρόεδρό της κατόπιν άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τον Πρόεδρο του 

Τµήµατος.  

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των µελών της.  

 

 

Κανονισµός Πειθαρχικής διαδικασίας φοιτητών 
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4. Πειθαρχικά Παραπτώματα 

    Σοβαρά παραπτώµατα θεωρούνται τα ακόλουθα:  

 Αδικήµατα ακαδηµαϊκού πλαγιαρισµού που σχετίζονται µε εξετάσεις ή 

γραπτές εργασίες, ή περιπτώσεις λογοκλοπής .  

 Πλαστογράφηση πτυχίων, διπλωµάτων, πιστοποιητικών και γενικά 

ακαδηµαϊκών εγγράφων, ή παραποίηση αρχείων.  

 Κλοπή, κατάχρηση, σοβαρή αµέλεια, πρόκληση ταραχών ή ανάρµοστη 

συµπεριφορά που προκαλεί σοβαρή ζηµιά στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις ή την 

περιουσία του Ιδρύµατος ή στις επιχειρήσεις και τους χώρους στους οποίους 

πραγµατοποιείται πρακτική/κλινική άσκηση.  

 Ανάρµοστη συµπεριφορά εντός του Ιδρύµατος ή στους χώρους 

πραγµατοποίησης  πρακτικής/κλινικής άσκησης.  

 Αδικήµατα του κοινού Ποινικού Δικαίου όταν αυτά σχετίζονται άµεσα µε το 

Ίδρυµα.  

 Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας εντός του 

Ιδρύµατος.  

 Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του 

Ιδρύµατος.  

 Παραβίαση των κανόνων συµπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύον τα µέλη 

της ακαδηµαϊκής  κοινότητας ώστε να µην διαταράσσεται η δηµοκρατική 

λειτουργία και να µην θίγεται το κύρος του ΑΕΙ και των λειτουργών του.  

 Η εκούσια παρεµπόδιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος και των 

υπηρεσιών του.  

5. Ποινές Πειθαρχικών Παραπτωµάτων  

(Τροποποίηση σύμφωνα με την 1/29.02.2016 απόφαση Συνέλευσης ΑΤΕΙ-Θ) 
     Δυνατές ποινές είναι: 

 Γραπτή Επίπληξη. 

 Επιβολή προστίμου έως 5.000 €, για παραπτώματα σχετιζόμενα με ζημιές 

που προκλήθηκαν στα κτίρια ή στον εξοπλισμό του Ιδρύματος ή στους 

χώρους πραγματοποίησης πρακτικής/κλινικής άσκησης 

 Αποκλεισμός από τις εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων για περίοδο 

ενός ή δύο εξαμήνων. 

 Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας από ένα (1) έως πέντε (5) χρόνια 

 Οριστική διαγραφή. 
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6. Διαδικασία ενώπιον της ΠΕ- Υποβολή ενστάσεων  
Ο κατηγορούµενοις φοιτητής πληροφορείται γραπτώς από τον Πρόεδρο της ΠΕ 

το παράπτωµα για το οποίο κατηγορείται και δικαιούται να υπερασπίσει τον 

εαυτό του ενώπιον της ΠΕ. Η ειδοποιητήρια επιστολή κοινοποιείται και στο 

Συνήγορο του Φοιτητή, ο οποίος µπορεί να συµβουλεύσει τον φοιτητή για τις 

απαραίτητες ενέργειες. 

Ο κατηγορούµενοις φοιτητής διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την 

αντικατάσταση µέλους ή µελών της Επιτροπής, δια γραπτής επιστολής του προς 

Πειθαρχικό Συµβούλιο εκθέτοντας τους λόγους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο 

αποφασίζει τελεσιδίκως επί του αιτήµατος του κατηγορουµένου φοιτητή. Κατά 

την υπεράσπισή του, ο κατηγορούµενος  διατηρεί το δικαίωµα να συνοδεύεται 

από το Συνήγορο του Φοιτητή. Διατηρεί, επίσης, ο κατηγορούµενος το δικαίωµα 

να καλέσει µάρτυρες προς υπεράσπισή του, τα ονόµατα των οποίων πρέπει να 

έχουν κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της ΠΕ πριν από την έναρξη της ακρόασης.  

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των στοιχείων, η Επιτροπή κοινοποιεί γραπτώς 

την εισήγηση της προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο της οικείας Σχολής, τον 

κατηγορούµενο φοιτητή, τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος και το Συνήγορο του 

φοιτητή µέσα σε επτά εργάσιµες ηµέρες.  

Ο κατηγορούµενοι; φοιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση προς το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο κατά της εισήγησης της ΠΕ. Η αιτιολογηµένη ένσταση 

υποβάλλεται γραπτώς εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της 

εισήγησης προς το φοιτητή.  

Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει τελεσιδίκως ενστάσεως και κοινοποιεί  

αµέσως τις αποφάσεις προς όλα τα εµπλεκόµενα και ενδιαφερόµενα µέρη.  

 

7. Διαδικασία Εκδίκασης Πειθαρχικών Παραπτωµάτων  

 Πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Πρόεδρος του Τµήµατος µε κλήση του 

κατηγορούµενου φοιτητή σε απολογία ή παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

 Ο Διευθυντής της Σχολής καθορίζει ηµεροµηνία ακροάσεως της υπόθεσης από το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο. Η ηµεροµηνία αυτή κοινοποιείται γραπτώς προς τον 

κατηγορούµενο φοιτητή τουλάχιστον τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία αυτή. Στο φοιτητή κοινοποιούνται τα πρακτικά της συνεδρίασης της 

ΠΕ, καθώς και οιαδήποτε επιπρόσθετα σχόλια ή παρατηρήσεις τις οποίες η ΠΕ 

επιθυµεί να υποβάλει προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο 

µπορεί να επιτρέψει στον κατηγορούµενο φοιτητή ή την ΠΕ να παρουσιάσουν 

νέες επιπρόσθετες µαρτυρίες. Τα ονόµατα των νέων µαρτύρων πρέπει να έχουν 

κοινοποιηθεί προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο πριν από την έναρξη της ακρόασης.  

 Η ποινή κοινοποιείται και στη Γραµµατεία του Τµήµατος ώστε να ενηµερωθεί ο 

φάκελος του φοιτητή.  
 


