
 

Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1
ου 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

(τα παρακάτω αποτελούν εφαρμογές αποφάσεων του Προέδρου του Τμήματος, αποφάσεων των 

Προσωρινών  Γενικών Συνελεύσεων μέχρι τον Οκτώβριο 2013 και των νόμων του ελληνικού κράτους: 

 

Α. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 

τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε αντίθετη 

περίπτωση επαναλαμβάνει το εξάμηνο όποτε αυτό προσφέρεται, ΟΣ  ΤΕΕΤ 2013-14 

Β, Ο βαθμός του  κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα (N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ 

Α' 195/06-09-2011 άρθρο 33, παραγρ. 8)  

 

Οι φοιτητές/τριες του 1
ου 

Εργαστηρίου θα εργαστούν με βάση το παρακάτω πλαίσιο: 

 

1. Το κτίριο στο Μεσονήσι παραμένει προσβάσιμο 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Οι φοιτητές/τριες 

έχουν κλειδιά και μεριμνούν για την ομαλή λειτουργία του χώρου. 

 



2. Η καθαριότητα και η ευπρέπεια των χώρων, το πλύσιμο όλων των σκευών που 

χρησιμοποιούνται είναι ευθύνη όλων.  

 

3. Το κάπνισμα απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.  

 

4. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε συμπεριφορές που θίγουν την προσωπικότητα και την ανθρώπινη 

υπόσταση οιουδήποτε μέλους της κοινότητας του 1
ου

 Εργαστήριου.  Οποιος/α συμπεριφερθεί 

έτσι αναφέρεται στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση και την Διοικούσα και αρνούμαι να 

συνεργαστώ μαζί του/ης.   

 

5. Τα μαθήματα διενεργούνται από τις 9:30 ως τις 13:30 Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από 

τις Τετάρτη και Πέμπτη που διαρκούν 9 έως 18:00.  Αρκετά Σάββατα θα υπάρχει επίσης 

μάθημα και ο συντονιστής θα είναι διαθέσιμος.   

 

6. Θα υπάρχει παρουσιολόγιο κάθε Πέμπτη για κάθε έτος. Το παρουσιολόγιο θα είναι διαθέσιμο 

9:30 με 10:00 και 14:00 με 14:15. 

 

7. Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη από την οποία μπορείτε να δανειστείτε βιβλία από το 

αρμόδιο φοιτητή/τρια που θα οριστεί.  

 

8. Ειδικά την Πέμπτη (αν δεν υπάρξει άλλη ενημέρωση) είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων 

από όλα τα έτη και τότε θα υπάρχουν απουσίες. Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η 

κατάσταση του προσωπικού οπότε θα αυξηθεί και ο αριθμός των απαραίτητων παρουσιών. 

Αυτό θα κριθεί με απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης.  

 

9. Εάν κάποιος/α και για ιδιαίτερους λόγους δεν μπορεί να παρευρίσκεται τις συγκεκριμένες 

ώρες παρουσιών θα μπορεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα να τις αντικαθιστά με 

παρουσίες στη ΦΛΩΡΙΝΑ ή στους ΨΑΡΑΔΕΣ. 

 

10. Θα υπάρχουν ξεχωριστές προγραμματισμένες συναντήσεις με κάθε έτος. Κάθε φοιτητής/τρια 

θα σημειώνει το όνομά του/της στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί. Οι συναντήσεις είναι 

υποχρεωτικές και θα πρέπει να δείξετε δουλειά τουλάχιστον τέσσερεις φορές κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου. 

 

11. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα «χρεωθεί» ό,τι χρησιμοποιήσει (καβαλέτο, ντουλάπι η ότι άλλο).  

Στο πέρας του κάθε εξαμήνου οφείλει να τα παραδώσει σε άριστη κατάσταση. 



 

12. Οσοι/ες φοιτητες/τριες χρησιμοποιούν ατομικούς χώρους εργασίας Εργαστηρίου οφείλουν να 

τους χρησιμοποιούν μόνο οι ίδιοι. Οι χώροι ούτε εκχωρούνται ούτε παραχωρούνται ούτε 

μοιράζονται. Οι χώροι έχουν δοθεί με αυστηρά εκπαιδευτικά/ παιδαγωγικά κριτήρια. 

 

13. Οι φοιτητές/τριες θα χωριστούν ανά μήνα σε ομάδες εργασίας που θα μεριμνούν για την 

καθαριότητα και την ευπρέπεια των χώρων. Ολοι/ες οι φοιτητές ανεξαρτήτως μονής/διπλής ή 

όποιας άλλης κατεύθυνσης εργάζονται σε αυτή την διαδικασία. 

 

14.  Ολοι οι φοιτητές/τριες προγραμματίζουν τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε στο τέλος του κάθε 

εξαμήνου στο τελευταίο Παρασκευοσαββατοκύριακό με τη λήξη των εξετάσεων να 

εργαστούν στην πλήρη αποκατάσταση και καθαρισμό των χώρων.  

 

15. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής: 

 

60% Συμμετοχή στο Εργαστήριο(περιλαμβάνει και τον καθαρισμό) 

10% Ακαδημαϊκή παρουσία στα υποχρεωτικά 

30% Πρόσθετες εργασίες 

 

16. Έχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο:  

Κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει κάποιο αίτημα. Αντί να μου το στείλει γραπτώς με «πιάνει» σε κάποιο 

διάδρομο και φαντασιώνεται ότι έχω απαντήσει θετικά ακόμη και στο πιο παράλογο αίτημά του. 

Πρόσφατα κάποιος/α θέλοντας να μου εξηγήσει γιατί δεν θα είναι στον καθαρισμό του Ιουνίου μου 

έγραψε: 

 

«….και φεύγοντας σας είπα πως δεν θα είμαι στον καθαρισμό και εσείς κουνήσατε το κεφάλι»!!!!! 

επειδή κούνησα το κεφάλι στις 12 το βράδυ, κυριολεκτικά, εξαίρεσα κάποιον από μια διαδικασία του 

Εργαστηρίου. ΕΛΕΟΣ. 

 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΊΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  

 

ΤΟ ΚΟΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ. 

 



17.  Ρυθμίστε τις υποχρεώσεις σας έτσι ώστε 20 και 21 Ιουνίου να είστε στον γενικό καθαρισμό  (και στις 

22 Κυριακή αν χρειαστεί).  Αρχίζουμε στις 3 το μεσημέρι και όσο πάρει. Όταν λέμε τρεις εννοούμε 

τρεις.  

     Όποιος/α δεν παρευρεθεί επαναλαμβάνει εξάμηνο. 

     Δεν εξαιρούνται οι επί πτυχίω 

 

18. Οιοδήποτε αίτημά σας ή ότι άλλο είναι έγκυρο μόνο αν έχει αποσταλεί γραπτώς στην  

firstpaintingworkshop@uowm.gr. 

 

19. Πρέπει να αναφέρω ότι μου είναι εξαιρετικά δύσκολο σωματικά και  εξοντωτικό να μετακινούμαι από 

σπίτι σε σπίτι της Φλώρινας μέσα στο κρύο 7 το πρωί η 10 το βράδυ (οι μόνες διαθέσιμες ώρες που 

έχω) μετά από 14ωρο εργασίας  για να βλέπω δουλειές. Παρακαλώ όσους/ες μου το ζητούν να έχουν 

εξαντλήσει οιαδήποτε δυνατότητα μεταφοράς της δουλειάς τους στο Μεσονήσι.  

Μου έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση όταν με καλούν κάποιοι να πάω στα εργαστήριά τους για να 

διαπιστώσω ότι έχουν να μου δείξουν έργα που άνετα θα μπορούσαν να φέρουν στο Μεσονήσι.  

 

Μετά από αυτή την εμπειρία δεν βλέπω κανένα έργο εκτός Μεσονησίου.  

ΚΑΝΕΝΑ. 

 

20. Θα υπογράφετε στο παρουσιολόγιο δύο φορές: μία μέχρι τις 9:30 και την επόμενη στις 1 το μεσημέρι, 

κάθε Πέμπτη πρωί. Έχετε παρουσία μόνο αν υπάρχουν και οι δυο υπογραφές.  Για να θεωρηθείτε 

παρόντες/ουσες χρειάζεστε 11 παρουσίες από τις 13 εβδομάδες του εξαμήνου. T 

 

21. Αν για κάποιους λόγους αδυνατείτε να βρίσκεστε για τις 11 παρουσίες στο Μεσονήσι την Πέμπτη 

πρωί μπορείτε να αναπληρώσετε έως 4 απουσίες με την παρουσία σας στα Κεντρικά την Παρασκευή 

πρωί ή με τη συμμετοχή σας στους Ψαράδες αν υπάρξει κάθοδος. 

ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

22. Τα κείμενα που μου στέλνετε να είναι σε μορφή word 1997-2003 και να έχουν το όνομα και την 

ημερομηνία αποστολής στο αρχείο με λατινικούς χαρακτήρες: πχ Ziogas 12.4.14 

 

 

Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ 

Ειδικά όσοι/ες δεν τηρούν τους κανόνες 

καθαριότητας και την συμμετοχή στις 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr


διαδικασίες καθαρισμού ας αναχωρήσουν για 

άλλο προορισμό. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ στην 

αταξία, στο κάπνισμα και τη βρώμα. Τελικά 

στην ανευθυνότητα……. 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1
ο
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ:  

firstpaintingworkshop@uowm.gr 


