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ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "ALEXANDER COLLEGE" 
 

Οδηγίες: 
 
1.  Προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να αντιγράψουν το παρόν έντυπο, µαζί µε τις οδηγίες του, στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, αφήνοντας τον κατάλληλο χώρο για κάθε καταχώρηση. Η 
συµπληρωµένη δήλωση πρέπει να αποτελεί ενιαίο έγγραφο, κατάλληλα σελιδωµένο. 
 

2.  Το νοµοθετικό πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας µιας σχολής εκτίθεται στα 
άρθρα 28 και 29 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων του 1996     έως 07. Για 
ορισµένα στοιχεία του υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές στους Κανονισµούς Κ.Δ.Π. 143/96. 
 

3.  Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µιας σχολής είναι ένα από τα στοιχεία εγγραφής της 
(άρθρο 15(1)(στ) των Νόµων). Σύµφωνα µε το άρθρο 23 των πιο πάνω Νόµων, ο Εσωτερικός 
Κανονισµός Λειτουργίας µιας σχολής δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί από τη σχολή χωρίς την εκ 
των προτέρων έγκριση της Αρµόδιας Αρχής, ούτε είναι δυνατόν να µεταβάλλεται ο Κανονισµός 
λόγω εγγραφής νέων κλάδων ή λόγω άλλων ετήσιων αλλαγών, όπως το διδακτικό προσωπικό 
και οι φοιτητές. 
 
Για τους πιο πάνω λόγους, στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας µιας σχολής πρέπει να 
εκτίθενται µόνον τα αµετάβλητα στοιχεία και οι γενικές αρχές. Αντίθετα στον Οδηγό Σπουδών 
(Prospectus) µιας σχολής πρέπει να εκτίθενται (σύµφωνα µε το άρθρο 25 των πιο πάνω Νόµων) 
οι συγκεκριµένες λεπτοµέρειες µε τις οποίες υλοποιούνται οι γενικές αρχές του Εσωτερικού 
Κανονισµού της µέσα σ΄ ένα ακαδηµαϊκό έτος. Για παράδειγµα, στον Εσωτερικό Κανονισµό 
πρέπει να εκτίθεται η αναλογία εκπροσώπησης στο Συµβούλιο µιας σχολής των διαφόρων 
συντελεστών της (ιδιοκτήτης, καθηγητές και φοιτητές), ενώ στον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) 
πρέπει να εκτίθεται η ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής (άρθρα 25 και 28 των πιο 
πάνω Νόµων). Για το λόγο αυτό, στην παρούσα δήλωση τα Μέρη Β΄ και Γ΄ δεν αποτελούν µέρος 
του Κανονισµού, αλλά µόνον χρήσιµες επεξηγήσεις που παρατίθενται για σκοπούς πληρότητας. 
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ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗ 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ) 

 
1. Εσωτερική λειτουργία της σχολής: 
 
[Οδηγίες: Να δοθεί το πλήρες όνοµα του ιδιοκτήτη της σχολής. Αν ο ιδιοκτήτης της σχολής είναι εταιρεία, να δοθεί το πλήρες όνοµά της, ο 
αριθµός και η ηµεροµηνία εγγραφής της και τα πλήρη ονόµατα όλων των µετόχων της και όλων των διευθυντών ή διοικητικών συµβούλων 
της. 
Αν η σχολή έχει παραρτήµατα, να δοθούν τα πιο πάνω στοιχεία για την έδρα της και ξεχωριστά για κάθε παράρτηµά της.] 
 
1.1 Ιδιοκτήτης της σχολής: 
 
Απάντηση:   

 
Ιδιοκτήτης της Σχολής:  Alexander College Ltd 
Αριθµός Εγγραφής:  HE 149687 
Ηµεροµηνία εγγραφής:  21.06.2004 

 
Όνοµα Μετόχων:  Άντης Λόππας 

      
 

Διοικητικό Συµβούλιο:  Stephen Timms (Πρόεδρος) 
Άντης Λόππας 

   Μίκης Αντωνίου  
   Γιώργος Αντωνιάδης 
    
 

Γραµµατέας:   Άντης Λόππας 
 
 

1.2 Συµβούλιο της σχολής: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν: 
(α) Η αναλογία εκπροσώπησης στο Συµβούλιο της σχολής των διαφόρων συντελεστών της (ιδιοκτήτης, διδακτικό προσωπικό και φοιτητές) 
(β) ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου 
(γ) η ρύθµιση των εργασιών του Συµβουλίου. 
(Βλέπετε το άρθρο 28 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 53 και 58 της Κ.Δ.Π. 143/96.) Στο Παράρτηµα "1" του Μέρους Β΄ του 
παρόντος εγγράφου να δοθεί η πλήρης και ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας 
δήλωσης.] 

  
Απάντηση:  

 
1.2 (α)    Αναλογία Εκπροσώπησης στο Συµβούλιο της Σχολής. 

  
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου: 1 
Διευθυντής: 1   
Προϊστάµενοι Τµηµάτων: 2                             
Γραµµατέας Συµβουλίου: 1                              
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: 1 
Εκπρόσωπος Φοιτητών : 1                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
1.2. (β)   Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου 
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Το Συµβούλιο διοικεί τη σχολή και συµβουλεύει τον Ιδιοκτήτη όπως και τον Διευθυντή της σχολής για θέµατα 
που αφορούν ως επί το πλείστον: 
 

• Τα ωρολόγια και  ακαδηµαϊκά προγράµµατα των κλάδων σπουδών 
• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των κλάδων σπουδών της σχολής 
• Τις προϋποθέσεις εισδοχής στο Κολέγιο καθώς και τις προϋποθέσεις προαγωγής και 

αποφοίτησης των φοιτητών της Σχολής 
• Τροποποιήσεις και βελτιώσεις του Εσωτερικού Κανονισµού  
• Τον τρόπο Λειτουργίας της Σχολής  περιλαµβανοµένου και του διορισµού Επιτροπών     
• Τη διαµόρφωση της πολιτικής για θέµατα που αφορούν την σχολή 
• Τον εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της σχολής 

  
Στις ευθύνες του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής περιλαµβάνεται και ο καθορισµός του γενικού 
προγράµµατος της πολιτικής της, η εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για  ικανοποιητική στήριξη των 
προγραµµάτων της σχολής και η επιλογή του Γενικού Διευθυντή.  

 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της σχολής έχει στη διάθεση του τους κατάλληλους µηχανισµούς που του επιτρέπουν 
να πληροφορείται κατά τρόπο ικανοποιητικό για την οικονοµική κατάσταση και σταθερότητα του Ιδρύµατος. 

 
Το Συµβούλιο της Σχολής βεβαιώνει ότι οι ληφθείσες από αυτό αποφάσεις παίρνονται πάντα µε γνώµονα την 
ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ελευθερία σκέψης των φοιτητών, την διατήρηση της υψηλής ποιότητας στην 
παροχή των υπηρεσιών και το καλώς νοούµενο συµφέρον των φοιτητών.   Επίσης το Συµβούλιο βεβαιώνει ότι 
οι αποφάσεις του δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο 67(Ι) του 
1996 έως 2013 και µε τα στοιχεία έγκρισης της Σχολής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, και τις 
οδηγίες και κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
1.2. (γ)   Η ρύθµιση των εργασιών του Συµβουλίου 

 
Το Συµβούλιο του Κολεγίου συνέρχεται µια φορά κάθε τετράµηνο και εκτάκτως όταν κληθεί από τον 
ιδιοκτήτη. Οι υποδείξεις του αποτελούν σηµαντική καθοδήγηση για το Σώµα των Διευθυντών, το Ακαδηµαϊκό 
και το Διοικητικό Συµβούλιο. Του Συµβουλίου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής.  
 
Οι συνεδρίες καλούνται από τον ιδιοκτήτη. Το Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για την ύπαρξη 
απαρτίας και τη λήψη νοµίµων αποφάσεων είναι απαραίτητη η παρουσία 4 τουλάχιστον µελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο ιδιοκτήτης έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Του Συµβουλίου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής. 

 
  

1.3   Διεύθυνση της σχολής: 
 

[Οδηγίες: 
(α)   Να καθορισθεί σαφώς η διοικητική δοµή της σχολής 
(β) Να προσδιοριστούν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των διαφόρων διοικητικών αξιωµατούχων της σχολής. 
Στη διοικητική ιεραρχία πρέπει να περιλαµβάνεται διευθυντής της σχολής και υπεύθυνος για κάθε κλάδο σπουδών. (Βλέπετε τα  άρθρα 
15(1)(ε) και 44(στ) των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 54, 55, 56, 62 και 64 της Κ.Δ.Π. 143/96.) 
Αν η σχολή έχει παραρτήµατα να δοθούν τα πιο πάνω στοιχεία για την έδρα της σχολής και ξεχωριστά για κάθε παράρτηµα της. 
Στο Παράρτηµα "2" του Μέρους Β΄ του παρόντος εγγράφου να δοθεί πλήρης και ονοµαστικός κατάλογος των µελών της διεύθυνσης της 
σχολής, για την έδρα της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατά της, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης.] 
 
Απάντηση:  

 
1.3. (α)  Οργανόγραµµα: Βλέπετε σελίδα 9  
Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο 
 
Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο µετά τον Γενικό Διευθυντή. Στο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο 
µετέχει ως Πρόεδρος ο Υπεύθυνος Σπουδών και οι Υπεύθυνοι των Κλάδων.  
Συνέρχεται δύο φορές το εξάµηνο και ρυθµίζει θέµατα εκπαιδευτικού προγράµµατος, εκπαιδευτικού 
προσωπικού και σπουδαστών. Κατά τις συνελεύσεις του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου ο Υπεύθυνος Σπουδών 
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ενηµερώνεται από τους Υπεύθυνους των Κλάδων για την πορεία των µαθηµάτων και τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν σε κάθε κλάδο, για τις δυνατότητες των καθηγητών του κάθε κλάδου και την προσφορά τους. Από 
την πλευρά του ο Υπεύθυνος Σπουδών δίνει κατευθύνσεις και λύνει τα θέµατα της δικής του αρµοδιότητας ή 
µεταφέρει προβλήµατα για τα οποία δεν είναι αρµόδιος προς την Γενική Διεύθυνση. Το Ακαδηµαϊκό 
Συµβούλιο επιλαµβάνεται ειδικών περιπτώσεων σπουδαστών  δίνοντας λύσεις σε προβλήµατά τους.   
 
 
Αρµοδιότητες Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου 
 
Στο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο παρουσιάζονται και εξετάζονται όλα τα ζητήµατα γενικής πολιτικής που 
επηρεάζουν την ακαδηµαϊκή ζωή και ανάπτυξη της Σχολής. Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο επιπλέον  έχει την 
ευθύνη να ελέγχει να υποστηρίζει τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας έτσι ώστε να διατηρούνται τα 
ακαδηµαϊκά πρότυπα. Επιπλέον έχει τις ακόλουθες συγκεκριµένες λειτουργίες: 
 

- Να αναθεωρεί κατά περιόδους το περιεχόµενο της διδασκαλίας των προγραµµάτων και  να 
καθοδηγεί την µελλοντική ανάπτυξή τους 

 
- Να εγκρίνει την απονοµή των ακαδηµαϊκών τίτλων (πτυχίων, διπλωµάτων, πιστοποιητικών) 

 
- Να υπαγορεύει και να θεσπίζει κανονισµούς αναφορικά µε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας 

φοιτητής µπορεί να χρειαστεί ή να επιθυµεί την προσωρινή ή µόνιµη αποχώρηση του από όλο ή 
από µέρος του προγράµµατος σπουδών για λόγους πέραν της πειθαρχίας 

 
- Να ορίζει, να µεταφέρει ή να αποβάλλει εξεταστές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο 

 
- Να εγκρίνει και να µεταβιβάζει στο Συµβούλιο της Σχολής θέµατα που επηρεάζουν την διοίκηση 

και την ακαδηµαϊκή στρατηγική της Σχολής 
 

- Να αναθεωρεί και να κάνει συστάσεις σχετικά µε την ακαδηµαϊκή και συµβουλευτική υποστήριξη 
προς τους φοιτητές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

 
- Να δηµιουργήσει όπως και να κάνει άρση της δηµιουργίας επιτροπών και οµάδων ατόµων  για 

διάφορες λειτουργίας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
- Να δηµιουργεί και προωθεί τις γενικές και ειδικές συνθήκες για Έρευνα του ακαδηµαϊκού 

και διδακτικού προσωπικού των κλάδων και να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Εσωτερικής 
Ποιότητας και το Ερευνητικό Κέντρο Alexander. 

 
 
 Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας 
 
 Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας συντονίζει την ετοιµασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης 
σε σχέση µε τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν το ίδρυµα, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν 
για τις εν λόγω εκθέσεις τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται από το Φορέα µε βάση τα κριτήρια και 
τους δείκτες ποιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Νόµου 136 (I) 2015 αναφορικά µε τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον 
κατά έκαστο εξάµηνο. 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας 
 Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας του Alexander College είναι αρµόδια για την εφαρµογή των πιο 
κάτω προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόµου 136 (Ι) 2015: 
(α) Δέσµευση για την καλλιέργεια αντιλήψεων και συµπεριφορών οι οποίες να αναγνωρίζουν τη σηµασία 
της ποιότητας και της διασφάλισής της για την επιτέλεση του έργου του· 
 (β) εφαρµογή πολιτικής και αντίστοιχες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και των επιπέδων 
σε σχέση µε τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρει και τους τίτλους σπουδών που απονέµει· 



 8 

 (γ) λειτουργία τυπικών µηχανισµών για την έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική επανεξέταση και 
όπου χρειάζεται αναθεώρηση των προσφερόµενων προγραµµάτων σπουδών και των τίτλων σπουδών που 
αυτό απονέµει·  
(δ) µέριµνα για την Αξιολόγηση των φοιτητών του βάσει δηµοσιευµένων κριτηρίων, κανονισµών και 
διαδικασιών εφαρµοζοµένων µε συνέπεια·  
(ε) κατοχή των απαραίτητων προσόντων και των αναγκαίων ικανοτήτων από το διδακτικό του 
προσωπικό σε σχέση µε το διδακτικό έργο που αυτό καλείται να διεκπεραιώσει, καθώς και των στοιχείων 
που τεκµηριώνουν το βαθµό επάρκειας των διδασκόντων του· 
 (στ) επάρκεια µαθησιακών πόρων και καταλληλότητα για κάθε προσφερόµενο πρόγραµµα σπουδών για 
σκοπούς στήριξης της διεργασίας της µάθησης των φοιτητών·  
(ζ) συλλογή, ανάλυση και χρήση όλων των δεδοµένων που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητα της διαχείρισης τω 
ν προσφερόµενων προγραµµάτων σπουδών και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων· 
 (η) δηµοσιοποίηση, µε έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ενηµερωµένης, 
αµερόληπτης και αντικειµενικής έκθεσης αναφορικά µε τα προσφερόµενα προγράµµατα σπουδών και τις 
λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και των τίτλων σπουδών που αυτό απονέµει.  για σκοπούς 
διασφάλισης της εσωτερικής ποιότητας.  
(θ) Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας συνεργάζεται µε το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο και το Ερευνητικό 
Κέντρο Alexander εκεί και όπου κρίνεται σκόπιµο 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 9 



 10 

 
1.3.(β)    Καθήκόντα και αρµοδιότητες των διοικητικών αξιωµατούχων και Υπευθύνων της  
               σχολής   
 
Γενικός Διευθυντής 
 
Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία της σχολής επί καθηµερινής βάσης και 
ρυθµίζει όλα τα διοικητικά θέµατα του Κολεγίου: τη λειτουργία της Γραµµατείας, την αγορά, την επάρκεια και 
την συντήρηση των εξοπλισµών, τη λειτουργία και τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης, το συντονισµό του 
προσωπικού. Για θέµατα που άπτονται του οικονοµικού τοµέα ή του εκπαιδευτικού τοµέα συνεργάζεται 
αντίστοιχα µε τον Οικονοµικό Λειτουργό ή τον Υπεύθυνο Σπουδών. 
Μετέχει και προεδρεύει των διαφόρων επιτροπών και φέρει ευθύνη για την τήρηση και το σεβασµό των νόµων 
και των κανονισµών. 
 
 
Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή: 
 
-   Σχεδιασµός και ανάπτυξη σχεδίου δράσης το οποίο περιλαµβάνει: 

-  Βραχυπρόθεσµους Στόχους 
-  Μακροπρόθεσµους Στόχους 

-   Μέριµνα για αποκέντρωση και ανάθεση καθηκόντων σε τµηµατάρχες.  
-   Ενηµερωτικές συνεργασίες µε τους τµηµατάρχες τόσο από κοινού όσο και ξεχωριστά 
-  Αξιολόγηση πορείας 
-  Λήψη διορθωτικών µέτρων  
-   Μελέτη και αξιολόγηση νέων τάσεων. 
-   Φροντίδα για την εφαρµογή των Νόµων της Πολιτείας. 
-   Μέριµνα και αναβάθµιση προσωπικού. 
-   Μέριµνα Φοιτητών.  
-  Ανάπτυξη στόχων και σπουδών για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του γραφείου που    
    περιλαµβάνουν διαρρύθµιση, περιβάλλον, τηλεπικοινωνίες, ανάλυση κειµένων, αυτοµατοποίηση,    
    ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένων, σχεδιασµό εντύπων και έλεγχο. 
-  Ταύτιση µε νέες εξελίξεις, αποφασίζοντας και υιοθετώντας απαραίτητες αλλαγές στις    
    υφιστάµενες υπηρεσίες. 
-  Σχεδιασµός και εφαρµογή νέων υπηρεσιών που θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. 
-  Ανάπτυξη πολιτικής που θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. 
-  Επιλογή του πιο αποτελεσµατικού τρόπου εφαρµογής των ζητούµενων αλλαγών. 
-  Ετοιµασία του προϋπολογισµού του τµήµατος. 
-  Προσδιορισµός των αναγκών του προσωπικού. 
-  Απόφαση για τον απαιτούµενο χώρο και εξοπλισµό. 
-  Σχεδιασµός νέων λειτουργικών συστηµάτων. 
 
 
Καθήκοντα Υπεύθυνου Διοίκησης και Οικονοµικών   
 
Ο Υπεύθυνος  των Οικονοµικών  ευθύνεται για όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες του Κολεγίου. 
 
- Προετοιµάζει τους προϋπολογισµούς και εγκρίνει τα έξοδα. 
- Ελέγχει τις πηγές εσόδων και εξόδων και µελετά διαφορετικές µεθόδους χρηµατοδότησης. 
- Επεξεργάζεται διαφορετικές µεθόδους µε σκοπό την µείωση των υπαρχόντων εξόδων. 
- Βεβαιώνεται για την οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης για τα επόµενα 3-5 χρόνια. 
- Μελετά επίσης την µελλοντική αύξηση κεφαλαίου µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Κολεγίου. 
- Ελέγχει την λειτουργία του Λογιστηρίου και κάνει εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων 
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Ο Διευθυντής Δηµοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη της οργάνωσης των εκδηλώσεων, της επικοινωνίας  του 
κολεγίου µε όλους τους εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες, του συντονισµού όλων των ενεργειών που 
σχετίζονται µε την προβολή εργασιών σπουδαστών ή άλλων δραστηριοτήτων του κολεγίου σε συνεργασία µε 
τους λοιπούς Διευθυντές, 
 
 
Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
 
Ο Διευθυντής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης δίνει αναφορά στον Γενικό Διευθυντή για θέµατα που εµπίπτουν στις 
αρµοδιότητες του και είναι υπεύθυνος για την συνολική διαδικασία του σχεδιασµού και της ανάπτυξης του 
Ιδρύµατος συµπεριλαµβανοµένου την διεξαγωγή των ερευνών, των µελετών και της αξιολόγησης των σχεδίων 
ανάπτυξης του κολεγίου. Συµβουλεύει τον Διευθυντή σε θέµατα βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
πλάνων, είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Διοικητικής Επιτροπής και του Ακαδηµαϊκού 
Συµβουλίου. Επιβλέπει τη λειτουργία της Γραµµατείας και της Βιβλιοθήκης.       
 
 
Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης  
 
Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και την εύρυθµη λειτουργία όλου του 
εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας του Κολεγίου, για τα εργαστήρια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και 
για την συντήρηση του εξοπλισµού και της µηχανογράφησης και γενικά είναι υπεύθυνο για την οµαλή 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων της σχολής. Ο υπεύθυνος του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης 
οργανώνει τη λειτουργία του Τµήµατος, φροντίζει για την επάρκεια και αρτιότητα των εξοπλισµών και 
εισηγείται την αντικατάσταση τους και την προµήθεια νέων. Επίσης ενηµερώνεται για την νέα τεχνολογία και 
προτείνει αγορές νέων σύγχρονων συστηµάτων που θα µπορούσαν να αναβαθµίσουν το επίπεδο της 
εκπαίδευσης καθώς και τη λειτουργία της Σχολής. 
 
 
Καθήκοντα Υπεύθυνου Τεχνικής Υποστήριξης 
 
- Τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισµού του εργαστηρίου των Η/Υ 
- Τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισµού του γραφειακού προσωπικού 
- Τεχνική Υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Δικτύου του εργαστηρίου των Η/Υ 
- Τεχνική Υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Δικτύου του γραφειακού προσωπικού 
- Τεχνική Υποστήριξη της σύνδεσης των Η/Υ της Σχολής µε το Διαδίκτυο.   
 
 
Βοηθητικό Προσωπικό 
 
Το Βοηθητικό Προσωπικό του κολεγίου είναι υπεύθυνο για την φύλαξη και συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εποπτικών µέσων και υλικοτεχνικής υποδοµής. Επίσης φροντίζει για την εξυπηρέτηση των 
καθηγητών και σπουδαστών στη χρήση κάθε είδους εξοπλισµού. Υπάγεται στον Διοικητικό Διευθυντή. 
 
Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 
 
Ο Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων επιβλέπει τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα µε απώτερο στόχο να: 
- Ηγείται της ανάπτυξης και της διατήρησης των καλύτερων δυνατών εκπαιδευτικών προγραµµάτων   
  και υπηρεσιών που παρέχονται στους φοιτητές. 
- Να εµπνέει, να καθοδηγεί να κατευθύνει, τόσο τους Υπευθύνους των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων όσο  
  και κάθε µέλος του προσωπικού το οποίο παρέχει υπηρεσίες και στήριξη στους σπουδαστές έτσι  
  ώστε να επιτυγχάνονται τα υψηλότερα επίπεδα παροχής υπηρεσιών προς στους σπουδαστές.  
Καθήκοντα Υπευθύνου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 
 
Οι αρµοδιότητες του Υπεύθυνου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων αφορούν θέµατα που σχετίζονται µε: 
 
- Την Ακαδηµαϊκή Πολιτική και τα  Ακαδηµαϊκά Προγράµµατα. 
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- Την ενίσχυσης, τον συντονισµό και την εκτέλεση όλων των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων του 
κολεγίου. 

- Συνεργασίες και συµφωνίες µε άλλα Ακαδηµαϊκά Ινστιτούτα  
- Την επίβλεψη των Υπευθύνων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 
- Την εποπτεία του γραµµατειακού προσωπικού και του προσωπικού που σχετίζονται µε ακαδηµαϊκά 

θέµατα 
- Την περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής  
- Τον καταµερισµό του εξοπλισµού και του χώρου της σχολής ανάλογα µε τις ανάγκες.  

 
Ακαδηµαϊκός Λειτουργός 
 
Στόχος του Ακαδηµαϊκού Λειτουργού είναι να ηγείται της ανάπτυξης και της συντήρησης των καλύτερων 
δυνατόν ακαδηµαϊκών προγραµµάτων και υπηρεσιών. Να εµπνέει να καθοδηγεί και να κατευθύνει τους 
υπευθύνους των ακαδηµαϊκών τµηµάτων µε στόχο την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων της τελειότητας 
έτσι ώστε σε κάθε φοιτητή που εγγράφεται στο κολέγιο να του παρέχεται µια πλήρης, πολύτιµη, µεστή σε 
περιεχόµενο και άκρως ικανοποιητική σε προσωπικό επίπεδο εκπαίδευση. 
 
Ο Ακαδηµαϊκός Λειτουργός  έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης όλων των εργασιών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο: 
της τήρησης των αρχείων, της διακίνησης των απουσιολογίων, της καταγραφής και διακίνησης των 
βαθµολογιών, του ωρολογίου προγράµµατος, της αλληλογραφίας – επικοινωνίας, της παροχής πληροφοριών 
προς τους σπουδαστές. Συµµετέχει επίσης στην κατάρτιση των προγραµµάτων εξετάσεων και συνεργάζεται µε 
τον υπεύθυνο τµήµατος, διευκολύνει επίσης την επικοινωνία µεταξύ των µελών του κολεγίου. 
 
Ο Ακαδηµαϊκός Λειτουργός είναι σε θέση να εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την φοίτηση των 
σπουδαστών του κολεγίου, την εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων και την βαθµολογική τους 
κατάσταση συµβουλευόµενη τα µητρώα και τις καταστάσεις της. Οι βεβαιώσεις εκδίδονται µετά από αίτηση 
των ιδίων των σπουδαστών ή των κηδεµόνων τους. Ο Ακαδηµαϊκός Λειτουργός υποχρεούται να δίνει 
πληροφορίες για τις σπουδές του κολεγίου ενώ πληροφορίες για την ύλη και τις εξετάσεις δίδονται από τους 
Υπευθύνους των Κλάδων και τους Υπευθύνους Σπουδών.  
 
 
Καθήκοντα Ακαδηµαϊκού Λειτουργού 
 
-  Τελική έγκριση αιτήσεων εισδοχής και κατάταξη φοιτητών σε κλάδους και εξάµηνα σπουδών.    
-  Καταρτισµός καταλόγου προσφερόµενων θεµάτων του εξαµήνου και αναλόγως του Ωρολογίου   
   Προγράµµατος. 
- Συντονισµός για την σωστή διεξαγωγή του προγράµµατος µέσω των υπευθύνων των κλάδων    
   σπουδών το οποίο περιλαµβάνει:  
 

(α) Διεκπεραίωση του Αναλυτικού Προγράµµατος των θεµάτων            
(β) Τήρηση  των κανονισµών αξιολόγησης των φοιτητών  

 
- Προετοιµασία και σωστή διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων του εξαµήνου σύµφωνα µε τους   
   κανονισµούς το οποίο περιλαµβάνει: 
 

(α) Καταρτισµό Ωρολογίου Προγράµµατος Εξετάσεων 
(β) Συντονισµό επιτηρήσεων   
(γ) Υπολογισµό αποτελεσµάτων 

-  Συντονισµός για τον υπολογισµό των τελικών αποτελεσµάτων του εξαµήνου και κατάταξη των    
   φοιτητών για προαγωγή, βράβευση και απονοµή υποτροφιών ανάλογα µε αυτά. 
-  Προετοιµασία της διαδικασίας αποφοίτησης των φοιτητών η οποία περιλαµβάνει:  
 

(α) Την έκδοση των Ακαδηµαϊκών  Ενδεικτικών (transcripts) 
(β) Την έκδοση των Πιστοποιητικών Σπουδών 
 

- Συντονισµός για την ανάπτυξη καινούργιων προγραµµάτων σπουδών. 
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- Επικοινωνία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
- Τήρηση αρχείων για όλα τα παραπάνω 
 
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Σπουδών 
 
Κύρια ευθύνη του Υπεύθυνου του Τµήµατος είναι τόσο το µέρος που αφορά την Διδασκαλία, την Εκµάθηση 
και την Μεταφορά της γνώσης προς τους σπουδαστές όσο και ο συντονισµός όλου του εκπαιδευτικού έργου. 
Συνεργάζεται στενά µε όλους τους Υπεύθυνους των Κλάδων και παρακολουθεί την πορεία της εκπαίδευσης 
µετέχοντας σε διάφορες επιτροπές που οργανώνονται για την οµαλή λειτουργία και τον έλεγχο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: Να ηγείται των συζητήσεων σε διάφορα θέµατα και 
να ενισχύει την διαδικασία λήψης αποφάσεων, επίσης να ηγείται σε θέµατα στρατηγικής και πολιτικής. Όσον 
αφορά λειτουργικά θέµατα οι αρµοδιότητες του Υπευθύνου του τµηµάτων καλύπτουν τα πεδία της 
επιστράτευσης, της εισαγωγής, της ανάθεσης καθηκόντων, της προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και 
αξιολόγησης. 
 
Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος οργανώνει το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, την διαδικασία αξιολόγησης, ηγείται της 
οµάδας αξιολόγησης και της οµάδας του κάθε κλάδου συνδέεται µε τους εξωτερικούς εξεταστές και είναι στην 
διάθεση των φοιτητών όταν επικαλεστεί. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις επιτροπές των τµηµάτων και στις 
συνεδριάσεις ή συσκέψεις των επιτροπών ή των φοιτητών. 
 
 
Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος εποπτεύει τη λειτουργία της Γραµµατείας και έχει την ευθύνη προώθησης των 
αποφάσεων της Διοίκησης προς τους καθηγητές και τους σπουδαστές. Επιλύει προβλήµατα και παράπονα των 
σπουδαστών ή τους παραπέµπει στην αρµόδια κάθε φορά Διεύθυνση. Συµµετέχει επίσης στην παρακολούθηση 
της ροής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 
Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών 
 
Έχουν την ευθύνη για την πορεία του προγράµµατος του κλάδου τους, την παρακολούθηση του και την 
συγκέντρωση των πληροφοριών και ετήσιων αναφορών (reports) από όλους τους υπεύθυνους καθηγητές του 
κλάδου τους. Γνωρίζουν λεπτοµερώς και αντιµετωπίζουν τα όποια εκπαιδευτικά προβλήµατα προκύπτουν στον 
κλάδο τους. Ο Υπεύθυνος του Κλάδου είναι αυτός που φροντίζει για την ορθή διεξαγωγή και την λειτουργία 
του κλάδου. Κύριο µέληµα του Υπεύθυνου του κλάδου είναι η επιστράτευση και η πρόοδος των φοιτητών 
µέχρι την αποφοίτησή τους. Φροντίζουν µε διάφορες στρατηγικές να επιτυγχάνουν το στο στόχο τους 
ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες των φοιτητών. Μαζί µε την οµάδα του κλάδου σχεδιάζουν την πολιτική του 
τρόπου διδασκαλίας και εκµάθησης την µέθοδο της αξιολόγησης, το πρόγραµµα µε τις εργασίες που θα 
πραγµατοποιηθούν από τους υπεύθυνους των µαθηµάτων κατά την διεξαγωγή των µαθηµάτων. Επίσης 
παρακολουθούν την εφαρµογή του προγράµµατος, και αξιολογούν τον κλάδο όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων του. 
 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος  
 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος υποστηρίζει τον Υπεύθυνο του Τµήµατος και τον Υπεύθυνο του 
Κλάδου. Η θεµελιώδης λειτουργία του είναι η οργάνωση και η διατήρηση του συστήµατος εγγραφής των 
φοιτητών για το λόγο αυτό σχετίζεται άµεσα τόσο µε τους φοιτητές όσο και µε Υπευθύνους των Κλάδων. Έχει 
επίσης πλήρη ενηµέρωση των ακαδηµαϊκών εγγραφών. 
 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος υποστηρίζει τον Υπεύθυνο του Κλάδου σε θέµατα που σχετίζονται 
µε τις αιτήσεις των φοιτητών, την εισδοχή των φοιτητών, την αποχώρηση των φοιτητών, ή την αλλαγή κλάδου 
που πιθανόν να επιθυµεί κάποιος φοιτητής. 
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Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος διατηρεί τις ακόλουθες εγγραφές: αρχείο µε το προφίλ του κάθε 
φοιτητή, αρχείο µε τις εγγραφές των µαθηµάτων, αρχείο µε τους κλάδους των µαθηµάτων και αρχείο µε τις 
λίστες των φοιτητών.  Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος εκτελεί τα ακόλουθα: τις εγγραφές, την 
δηµιουργία του αρχείου των φοιτητών, την δηµιουργία του αρχείου των µαθηµάτων, την οργάνωση των 
επιτροπών, τη συλλογή των βαθµών, την εισαγωγή των βαθµών, τη δηµιουργία του καταλόγου προαγωγής των 
φοιτητών και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που σχετίζεται µε την διαχείριση του προγράµµατος. 
 
 
2. Εγγραφή, εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών: 
 
2.1 Εγγραφή (και µετεγγραφή) φοιτητών: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς: 
(α) τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών, 
(β) οι διαδικασίες εγγραφής και 
(γ) οι χρονικές περίοδοι εγγραφής των φοιτητών στη σχολή. 
(Βλέπετε τον ορισµό της "σχολής" στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 6 και 9 της Κ.Δ.Π. 143/96.) 
Επίσης, να καθορισθεί σαφώς η πολιτική της σχολής αναφορικά µε τη µετεγγραφή φοιτητών: 
(α) από έναν κλάδο της σχολής σε άλλο 
(β) από το ένα παράρτηµα της σχολής σε άλλο 
(γ) από άλλα ιδρύµατα στη σχολή. 
(Βλέπετε τον ορισµό της "σχολής" στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 6 και 9 της Κ.Δ.Π. 143/96.) 
 
Απάντηση: 
  
2.1. (α)    Κριτήρια Εισδοχής Φοιτητών 

 
Το κολέγιο Alexander δέχεται φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, χρώµατος, φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, ή 
εθνικής καταγωγής. 
 
Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στο Alexander College εξετάζονται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. Αυτά 
έχουν θεσπιστεί προκειµένου να διαπιστώνεται αν οι φοιτητές ανάλογα µε τα προσόντα που διαθέτουν µπορούν 
να τοποθετηθούν στα ανάλογα προγράµµατα για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν επιτυχώς τον ακαδηµαϊκό τους στόχο. Της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής  προεδρεύει ο 
Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και αποτελείται από τους Υπευθύνους των Τµηµάτων από τρεις 
αντιπρόσωπους του Καθηγητικού Συλλόγου, τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Φοιτητών, το άτοµο Υπεύθυνο 
Εισδοχής, το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τις Εγγραφές. Αιτήσεις, πιστοποιητικά και αναλυτικές 
βαθµολογίες λαµβάνονται από την Υπηρεσία Εισδοχής Φοιτητών.  
 
Κάθε υποψήφιος φοιτητής πρέπει να είναι απόφοιτος από σχολείο µέσης εκπαίδευσης εξαετούς 
τουλάχιστον φοίτησης ή να κατέχει άλλο ισοδύναµο προσόν µε γενικό βαθµό της τάξης τουλάχιστον του 
50% (10/20) ή βαθµό C ή αντίστοιχα και ανάλογα προσόντα. Η εισδοχή των νέων φοιτητών γίνεται δύο 
φορές το χρόνο. Το Σεπτέµβριο-Οκτώβριο για το Χειµερινό Εξάµηνο σπουδών (Α΄) και τον Ιανουαρίου-
Φεβρουάριο για το Εαρινό Εξάµηνο σπουδών (Β΄). Εγγραφές επίσης γίνονται και στην αρχή της Θερινής 
Περιόδου (Ιούνιο) για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν  εντατικά προπαρασκευαστικά 
προγράµµατα της Αγγλικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 

1. Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε βαθµό 
τουλάχιστον 10/20. 

2. Πιστοποιητικό 12-ετούς φοίτησης µε ικανοποιητική επίδοση (10/20) ή ισοδύναµο για αλλοδαπούς 
ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης (50%, “C”). 

3. Πιστοποιητικά εξετάσεων G.C.E. (5 O Level και 2 Α Level) τα οποία αντιστοιχούν ή και είναι 
ισοδύναµα µε απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

4. Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή προσόν κρίνει η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή ισοδύναµο και αντίστοιχο 
µε απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. 

5. Ισοδύναµα µε τα πιο πάνω εξετάζονται ανάλογα και τεκµηριώνονται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή 
νοουµένου ότι είναι αντίστοιχα ή και ισοδύναµα µε απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. 
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6. Για εγγραφή στους κλάδους Interior και Graphic Design απαιτείται πέραν του απολυτηρίου Μέσης 
Εκπαίδευσης, προπαίδεια σε µαθήµατα Τέχνης. Για εξακρίβωση των πιο πάνω θα απαιτούνται 
πιστοποιητικά ή portfolio καλλιτεχνικής δουλειάς ή άλλο ισοδύναµο προσόν που θα κρίνει η 
Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. 

 
 
Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 
 
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων στο Alexander College είναι η Αγγλική ή η Ελληνική στους κλάδους 
που το υποδηλώνουν. Ένας υποψήφιος του οποίου η µητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική µπορεί να κληθεί να 
παρουσιάσει αποδεικτικό γνώσης του γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική όπως το TOEFL µε βαθµό 
τουλάχιστον 500 ή το G.C.E O.L. ή άλλο ισότιµο πιστοποιητικό. Αλλιώς ο υποψήφιος θα πρέπει να 
παρακαθίσει σε κατατακτήρια εξέταση του Κολεγίου. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει στις 
κατατακτήριες εξετάσεις τότε θα κατατάσσεται στο αντίστοιχο Προπαρασκευαστικό Έτος του κλάδου σπουδών 
για τον οποίο έχει εγγραφεί. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών υπερισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις 
των εµπλεκοµένων Υπουργείων και του Υπουργικού Συµβουλίου. 
 
Στην περίπτωση των Κυπρίων φοιτητών το απολυτήριο λυκείου θεωρείται ικανοποιητικό προσόν µόνο στην 
περίπτωση που ο βαθµός που κατέχει ο φοιτητής στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας ξεκινάει από 16 µε 
άριστα το 20 (16/20).  Στην περίπτωση που ο βαθµός του είναι µεταξύ 14-15/20, τότε θα υποχρεούται να 
παρακολουθεί το µάθηµα Αγγλικής Γλώσσας που προσφέρεται και διδάσκεται στον κλάδο σπουδών για τον 
οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.    
 
 
 
2.1. (β)    Διαδικασίες Εγγραφής   
 
Οι αιτήσεις για εισδοχή στο Alexander College εξετάζονται και αξιολογούνται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή 
η οποία παίρνει την τελική απόφαση σχετικά µε την αίτηση.  

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή: 
  

• Για την εγγραφή απαιτείται η συµπλήρωση της ειδικής έντυπης αίτησης την οποία µπορούν να 
προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι από το Γραφείο Εισδοχής ή από την Γραµµατεία της Σχολής και την 
οποία θα πρέπει να αποστείλουν  στην ακόλουθη Διεύθυνση:  
Γραφείο Εισδοχής, Alexander College, P.O.Box 45081, Λάρνακα, Κύπρος .  
Η Φόρµα Αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των € 150 σαν δικαίωµα αίτησης και το οποίο 
είναι µη επιστρεφόµενο. 

 

• Αν ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών, την αίτηση εγγραφής του συνυπογράφει ένας από τους 
γονείς ή άλλος κηδεµόνας, ο οποίος αναλαµβάνει εγγυητής της καταβολής των ετήσιων διδάκτρων. 
Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση του κολεγίου έχει το δικαίωµα να ενηµερώνει το γονέα ή κηδεµόνα 
για την πορεία του σπουδαστή. 

 

• Πιστοποιηµένο Δελτίο Ακαδηµαϊκής Επίδοσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την 
Φόρµα της Αίτησης και το επίσηµο ακαδηµαϊκό δελτίο επίδοσης της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Σε περίπτωση υποψηφίων µε ανώτερο επίπεδο σπουδών απαιτείται η προσκόµιση των σχετικών 
εγγράφων. 

 
Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι που η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η αγγλική θα 
πρέπει να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που ορίζεται από το κολέγιο. Για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι 
διπλώµατος της αγγλικής γλώσσας και συγκεκριµένα κάτοχοι TOEFL µε ελάχιστο 500 ή είναι κάτοχοι του 
G.C.E.O. Level µε βαθµό C θα εξαιρούνται από την γραπτή εξέταση και θα τοποθετούνται στον κλάδο για τον 
οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών υπερισχύουν οι εκάστοτε 
αποφάσεις των εµπλεκοµένων Υπουργείων και του Υπουργικού Συµβουλίου. 
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Στην περίπτωση των Κυπρίων φοιτητών το απολυτήριο λυκείου θεωρείται ικανοποιητικό προσόν µόνο στην 
περίπτωση που ο βαθµός που κατέχει ο φοιτητής στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας ξεκινάει από 16 µε 
άριστα το 20 (16/20).   
 
 
Αλλοδαποί Φοιτητές 
  
Στην περίπτωση των αλλοδαπών φοιτητών Άδεια Παραµονής θα εκδίδεται για τους αλλοδαπούς φοιτητές από 
τη στιγµή που αυτοί θα πληρούν τα κριτήρια εισδοχής. Όλα τα απαραίτητα έντυπα εγγραφής πρέπει να 
εσωκλείονται σε φάκελο και να αποστέλλονται στο Γραφείο Εισδοχής τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την 
έναρξη του εξαµήνου. Οι αλλοδαποί φοιτητές προκειµένου να εξασφαλίσουν θεώρηση Διαβατηρίου πρέπει να 
υποβάλλουν στον Λειτουργό Μετανάστευσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συµπληρωµένα έντυπα αίτησης, 
έγγραφα, δίδακτρα, τέλη, και εγγυήσεις πρέπει να φτάσουν στο γραφείο αιτήσεων  πριν τις 31 Αυγούστου  για 
το Χειµερινό Εξάµηνο και πριν τις 20 Δεκεµβρίου για το Εαρινό Εξάµηνο. Για περιπτώσεις νεοεισερχόµενων 
αλλοδαπών φοιτητών για τους οποίους απαιτείται θεώρηση εισόδου και για την έκδοση της οποίας 
καταβάλλουν εγγύηση και πληρώνουν δίδακτρα πριν από την έγκριση της θεώρησης εισόδου, τους 
επιστρέφεται το πλήρες ποσό (πλην έξοδα τραπεζών) της εγγύησης και των διδάκτρων σε περίπτωση που 
δεν γίνει κατορθωτή η άφιξη τους στην Κυπριακή Δηµοκρατία. Η επιστροφή του συνολικού ποσού 
γίνεται το αργότερο εντός 45 ηµερολογιακών ηµερών. 
Αυτή η πολιτική κοινοποιείται εκ των προτέρων στους υποψήφιους φοιτητές και υπερισχύει 
οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας τυχόν συγκρούεται µε αυτή. 
 
Η Φόρµα Αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των € 150 σαν δικαίωµα αίτησης και το οποίο είναι µη 
επιστρεφόµενο. 
Οι υποψήφιοι που κατέχουν άλλα ακαδηµαϊκά προσόντα πρέπει να προσκοµίσουν Επικυρωµένα Αντίγραφα 
των ακαδηµαϊκών προσόντων τους.  Στην περίπτωση που τα ακαδηµαϊκά προσόντα δεν είναι στην Αγγλική 
γλώσσα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από επίσηµη ή επικυρωµένη µετάφραση στην αγγλική γλώσσα. 

 
Οι υποψήφιοι που η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η αγγλική θα πρέπει να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση 
που ορίζεται από το κολέγιο. Για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι διπλώµατος της αγγλικής γλώσσας και 
συγκεκριµένα κάτοχοι TOEFL µε ελάχιστο 500 ή µε βαθµό C ή είναι κάτοχοι του G.C.E.O. Level θα 
εξαιρούνται από την γραπτή εξέταση και θα τοποθετούνται στον κλάδο για τον οποίο έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών υπερισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις των 
εµπλεκοµένων Υπουργείων και του Υπουργικού Συµβουλίου. 
 
 
 
 

 
Visa 
  
Στους φοιτητές θα παραχωρείται Προσωρινή Άδεια Παραµονής µετά την άφιξη τους στον αερολιµένα της 
χώρας εισόδου. Μόνιµη Άδεια Παραµονής θα εκδίδεται όταν ο φοιτητής πληροί όλες οι προϋποθέσεις 
εισδοχής, εγγραφής και εξόφλησης διδάκτρων. 

 
  

Παραχώρηση θέσης Φοιτητή (χωρών εντός Ε.Ε.) 
 
Παραχώρηση θέσης φοιτητή για επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή επόµενη θερινή περίοδο εντατικής εργασίας 
µπορεί να γίνεται οποτεδήποτε. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός 
στη σχολή τότε αν πληροί τόσο τις προϋποθέσεις για εισδοχή στη σχολή όσο και της νοµοθεσίας τότε η σχολή 
του παραχωρεί θέση σε συγκεκριµένο έτος, εξάµηνο, και περίοδο ανάλογα µε την περίπτωση. 

 
Ο υποψήφιος φοιτητής αφού καταβάλλει την προβλεπόµενη προκαταβολή η οποία αναφέρεται στον Οδηγό 
Σπουδών, θα καταχωρείται από τη Σχολή στα Αρχεία Παραχώρησης Θέσεων Φοιτητών - Admissions Register 
Archives». Στην περίπτωση που ο φοιτητής τελικά δεν εγγραφεί στη σχολή τότε αυτός δεν θα καταχωρηθεί στο 
«Βιβλίο Μητρώο Φοιτητών – Students Register Book» γιατί δεν θα θεωρείται φοιτητής. 
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Εγγραφή Νέων ή Συνεχιζόντων Φοιτητών  
 

Η εγγραφή ενός φοιτητή συνδέεται άµεσα µε την καταχώρηση του φοιτητή στο «Μητρώο Φοιτητών». Η 
εγγραφή στο βιβλίο του «Μητρώου Φοιτητών» γίνεται µόνο µια φορά και όχι κάθε εξάµηνο ούτε κάθε χρόνο. 
Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο «Μητρώο Φοιτητών» πραγµατοποιείται πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Ο 
φοιτητής παρουσιάζεται και αφού έχει καταβάλλει την προβλεπόµενη προκαταβολή καταχωρείται στο «Βιβλίο 
Μητρώο Φοιτητών» και παράλληλα συµπληρώνει και την «Φόρµα Εγγραφής – Registration Form» στην οποία 
αναφέρονται περισσότερες λεπτοµέρειες για τον φοιτητή και οι οποίες καθορίζονται από την Σχολή. 

 
Η συνεχιζόµενη εγγραφή ενός φοιτητή από το πρώτο εξάµηνο στο δεύτερο θα γίνεται µε την συµπλήρωση της 
«Φόρµας Εγγραφής Συνεχιζόντων Φοιτητών - Enrollment Continuing Form» χωρίς να επηρεάζεται το Μητρώο 
των Φοιτητών. Όταν συµπληρωθούν οι εγγραφές του ακαδηµαϊκού εξαµήνου καταρτίζεται αλφαβητικός 
κατάλογος των εγγεγραµµένων φοιτητών κατά κλάδο και εξάµηνο σπουδών.   
 
Ο φοιτητής µε την βοήθεια του Ακαδηµαϊκού Διευθυντή ή Ακαδηµαϊκού Συµβούλου επιλέγει ένα πρόγραµµα 
µερικής ή πλήρους φοίτησης το οποίο αποτελείται από υποχρεωτικά για τον κλάδο µαθήµατα όπως και 
επιλογής.  
 
Οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. πρέπει να ακολουθούν το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης ή 
το ελάχιστο που προβλέπεται από το νόµο. 
 
Για την εγγραφή στα επόµενα έτη σπουδών των ήδη εγγεγραµµένων σπουδαστών του κολεγίου απαιτείται η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους ως προς τις εξετάσεις του προηγούµενου έτους, τις απουσίες και τα 
δίδακτρα όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό. 
 
Το κολέγιο διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει δεκτή την αίτηση εγγραφής του υποψηφίου ή του σπουδαστή 
που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα. ( Βλέπε σελίδα 
24 πειθαρχία) 
 
 
2.1. (γ)    Χρονικές Περίοδοι Εγγραφής των Φοιτητών 

 
Το κολέγιο λειτουργεί µε το σύστηµα των ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Το πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο (Χειµερινό 
Εξάµηνο - Fall Semester) αρχίζει στις  2  Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου. Το δεύτερο ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο αρχίζει στις 1 Φεβρουαρίου και τελειώνει στις 31 Μαΐου. Τα µαθήµατα του πρώτου ακαδηµαϊκού 
εξαµήνου ξεκινούν την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη και τελειώνουν κατά το τέλος του Ιανουαρίου 
συµπεριλαµβανοµένου και της εξεταστικής περιόδου διάρκειας µιας εβδοµάδας. Τα µαθήµατα του δευτέρου 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου ξεκινούν στις 1 Φεβρουαρίου και τελειώνουν στις 31 Μαΐου συµπεριλαµβανοµένου και 
της εξεταστικής περιόδου διάρκειας µιας εβδοµάδας. Για τις ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
ακαδηµαϊκών εξαµήνων ο φοιτητής µπορεί να ενηµερώνεται από τον Οδηγό Σπουδών στον οποίο αυτές 
αναγράφονται. 
  
Οι εγγραφές των φοιτητών για το πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο γίνονται το Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο πριν 
από την έναρξη των µαθηµάτων. Για το δεύτερο ακαδηµαϊκό εξάµηνο τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο πριν 
την έναρξη των µαθηµάτων. Και για τη θερινή εντατική σειρά µαθηµάτων  τον Ιούνιο και Ιούλιο πριν από την 
έναρξη των µαθηµάτων.  
 
Εκπρόθεσµες εγγραφές φοιτητών µπορεί να γίνονται εντός δυο εβδοµάδων µετά την έναρξη των µαθηµάτων 
τόσο για το χειµερινό όσο και για το εαρινό εξάµηνο σπουδών. Για το θερινό εξάµηνο σπουδών εκπρόθεσµες 
εγγραφές ισχύουν εντός µιας εβδοµάδας µετά την έναρξη των µαθηµάτων. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών 
φοιτητών οι παραπάνω ηµεροµηνίες µετατίθενται ανάλογα µε τις ηµεροµηνίες που ορίζονται από το Τµήµα 
Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης.  

 
 

Το εντατικό καλοκαιρινό πρόγραµµα της Αγγλικής Γλώσσας το οποίο διαρκεί 10 εβδοµάδες ξεκινάει στις 
αρχές του Ιουλίου και τελειώνει στο τέλος Σεπτέµβρη. Για τις ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
µαθηµάτων παροµοίως όπως και για τα άλλα εξάµηνα οι σπουδαστές ενηµερώνονται από τον Οδηγό Σπουδών. 
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Οι εξετάσεις του καλοκαιρινού προγράµµατος γίνονται στο τέλος του Σεπτέµβρη. Μέσα σε αυτή την περίοδο 
ένας φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το εντατικό πρόγραµµα ώστε να δώσει επιτυχώς 
εξετάσεις.   

 
Η βαθµολόγια των φοιτητών καταχωρείται στο Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.  
 

 
 2.1.1(α)    Μετεγγραφή φοιτητών από ένα κλάδο της σχολής σε άλλο. 

 
Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να µετεγγραφεί σε κάποιον άλλο κλάδο αυτό πρέπει να 
εγκρίνεται γραπτώς από το Ακαδηµαϊκή Επιτροπή µετά από σχετική αίτηση του φοιτητή και αφού εξεταστούν 
και αξιολογηθούν τα προσόντα του ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλάδου. Παράληψη 
παρουσίας στα µαθήµατα ή απλή αναφορά του καθηγητή δεν αποτελεί επίσηµη αίτηση για αλλαγή κλάδου. Η 
αλλαγή κλάδου µπορεί να γίνει µετά το τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου ή εντός τεσσάρων εβδοµάδων από 
την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου. Αυτή γίνεται µε την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή του 
κλάδου. Στην περίπτωση αλλαγής κλάδου οι πιστωτικές µονάδες µεταφέρονται µόνο στην περίπτωση που οι 
κλάδοι είναι συναφείς µεταξύ τους. 

 
 

2.1.1. (β)    Μετεγγραφή φοιτητών από το  ένα παράρτηµα της σχολής σε άλλο. 
 

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να µετεγγραφεί σε Παράρτηµα της Σχολής ή από το 
Παράρτηµα στο µητρικό ίδρυµα, αυτό πρέπει να εγκρίνεται γραπτώς από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή µετά από 
σχετική αίτηση του φοιτητή και αφού εξεταστούν και αξιολογηθούν τα προσόντα του. 

 
 
2.1.1. (γ)    Μετεγγραφή φοιτητών από άλλα ιδρύµατα στη σχολή 
 
Φοιτητές που φοιτούν σε άλλο Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιθυµούν να µετεγγραφούν σε συναφή ή 
ίδιο κλάδο στο Alexander College πρέπει να παρουσιάσουν στο Τµήµα Εισδοχής τα ακόλουθα έγγραφα: 

1) Μια αίτηση µετεγγραφής. 
2) Επίσηµη και ολοκληρωµένη ακαδηµαϊκή αναλυτική βαθµολογία (academic transcript).  
3) Επίσηµη και ολοκληρωµένη περιγραφή των θεµάτων που παρακολουθούσε στο Ίδρυµα που 

φοιτούσε. 
4) Στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών η οριστικοποίηση της µετεγγραφής γίνεται µετά την 

έγκριση από το Λειτουργό Μετανάστευσης 
 
Μεταφερόµενες Πιστωτικές Μονάδες µπορούν να γίνουν αποδεκτές από το Alexander College µόνο αν έχουν 
βαθµό τουλάχιστον ‘’Pass’’. Ο µετεγγραφής  φοιτητής πρέπει να καλύψει τουλάχιστον ένα έτος φοίτησης στα 
διετή προγράµµατα σπουδών και δυο έτη φοίτησης στα τριετή.  Σε ειδικές περιπτώσεις και µετά από απόφαση 
του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου µπορεί κάποιος να γίνει δεκτός και στο τρίτο έτος φοίτησης. 
 
Εάν η γλώσσα διδασκαλίας στο ίδρυµα όπου φοιτούσε ο φοιτητής δεν ήταν η αγγλική γλώσσα τότε ο φοιτητής 
θα πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το κολέγιο επίσης έχει την δυνατότητα 
να ζητήσει από τον φοιτητή να παρακαθίσει σε εξετάσεις έτσι ώστε να εξακριβωθεί η ικανότητα του φοιτητή 
να παρακολουθήσει τα µαθήµατα του κλάδου που ζητά να µεταφέρει.  
 
Κάθε περίπτωση µετεγγραφής από άλλα ιδρύµατα στη σχολή χρίζεται ανάλογης µεταχείρισης ανάλογα µε το 
ίδρυµα από το οποίο προέρχεται ο φοιτητής καθώς επίσης και από τους βαθµούς και την δουλειά (portfolio) 
που θα παρουσιάσει στο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο. 
 
2.2 Εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή (και αποφοίτηση) των φοιτητών: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς: 
(α) Οι τρόποι εξέτασης και βαθµολογίας των φοιτητών και 
(β) οι όροι προαγωγής και αποφοίτησής των φοιτητών από τη σχολή. 
(Βλέπετε το άρθρο 29(3) των πιο πάνω Νόµων και τον Κανονισµό 10 της Κ.Δ.Π. 143/96.)] 
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Απάντηση: 
 
2.2. (α)    Τρόποι εξέτασης και βαθµολογίας των φοιτητών 
 
Το κολέγιο λειτουργεί µε βάση το σύστηµα των ακαδηµαϊκών εξαµήνων και το µέτρο υπολογισµού της 
ακαδηµαϊκής δουλειάς είναι η πιστωτική µονάδα (ή οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας). Μια πιστωτική µονάδα 
αντιστοιχεί σε µια διδακτική περίοδο την εβδοµάδα διάρκειας εξήντα λεπτών. Η επιλογή των µαθηµάτων 
γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Η δουλειά του φοιτητή σε κάθε µάθηµα υπολογίζεται για όλο το ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Διαγωνίσµατα και 
εργασίες βοηθούν το φοιτητή να ξέρει το επίπεδο του στο συγκεκριµένο µάθηµα. Οι τελικές εξετάσεις 
βασίζονται στην ύλη όλου του ακαδηµαϊκού εξαµήνου και το αποτέλεσµα σε αυτές σε συνδυασµό µε την 
επίδοση κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου και το βαθµό παρουσίας θα αποτελέσουν το βαθµό του 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
 
Το σύστηµα βαθµολογίας του ακαδηµαϊκού εξαµήνου που ισχύει στα ακαδηµαϊκά προγράµµατα 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τον κατεύθυνση του κάθε κλάδου αν είναι θεωρητική ή πρακτική και έχει ως εξής: 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 
60% 

 
30% 

 
10% 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
ΨΗΦΙΟ 

  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 
30% 

 
60% 

 
10% 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
ΨΗΦΙΟ 

 
Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση τόσο στα θεωρητικά όσο και στα 
πρακτικά µαθήµατα. Στα πρακτικά µαθήµατα στην τελική εξέταση ο φοιτητής για να προβιβαστεί πρέπει να 
λάβει τουλάχιστον 40%.  
Ο βαθµός προβίβασης τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πρακτικά µαθήµατα είναι 50%.  
 
Παρουσία στο Μάθηµα 
 
Είναι ευθύνη του φοιτητή να ενηµερώνεται αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες των διαγωνισµάτων, των εξετάσεων 
και της παράδοσης των εργασιών. Η τακτική και ακριβής παρουσία στο µάθηµα, η έγκαιρη παράδοση των 
εργασιών όπως και η συµµετοχή στις εξετάσεις του ακαδηµαϊκού εξαµήνου είναι σηµαντικά για όλους τους 
φοιτητές. Σοβαρή και συχνή παράλειψη σε κάποιο από τα παραπάνω επηρεάζει αρνητικά την ακαδηµαϊκή 
απόδοση του φοιτητή καθώς και τον βαθµό του. 
Στην περίπτωση απουσίας του φοιτητή από τα µαθήµατα του λόγω υγείας ή άλλου πολύ σοβαρού λόγου 
εναπόκειται στον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο ή στον Ακαδηµαϊκό Λειτουργό να δεχθεί το πιστοποιητικό και να 
δώσει στο φοιτητή την ευκαιρία να συµπληρώσει την ύλη που έχασε. 
 
Δικαιολογηµένες απουσίες θεωρούνται αυτές που σχετίζονται µε συναντήσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις ή 
ταξίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα αν προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του κλάδου και τα οποία έχουν 
την έγκριση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής και του Διευθυντή. Στα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα το 
επιτρεπόµενο όριο απουσίας είναι 20%. 
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Βαθµολογία 
 
Η επίδοση των σπουδαστών σε κάθε µάθηµα κρίνεται από τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαµήνου. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, για κάθε µάθηµα ο καθηγητής παραδίδει στη Γραµµατεία βαθµό προόδου 
για κάθε σπουδαστή. Ο βαθµός προόδου αντιπροσωπεύει την επιµέλεια του σπουδαστή, την τακτική 
παρακολούθηση του µαθήµατος, τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία την επίδοση του σπουδαστή σε 
προφορικές ή γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, την έγκαιρη ή µη παράδοση των εργασιών 
που προβλέπονται στην ενότητα και τη αξιολόγησή τους. Ο τελικός βαθµός του εξαµήνου για κάθε ενότητα 
είναι ο µέσος όρος του βαθµού προόδου και του βαθµού των τελικών εξετάσεων του εξαµήνου. Ο βαθµός 
προόδου δεν ισχύει ως τελικός βαθµός του εξαµήνου σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσέλθει στις 
τελικές εξετάσεις του εξαµήνου. Όλες οι εργασίες πρέπει να αξιολογούνται στην κλίµακα ‘’Distinction’’ 
‘’Merit’’ ‘’Pass’’ ‘’Incomplete’’ and  ‘’Fail’’. Οι πιο κάτω βαθµοί αντιστοιχούν µε τα εξής αριθµητικά ισότιµα. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ 
Distinction   85-100 
Merit    70-84 
Pass    50-69 
Fail     0-49.9 

 
Οι δύο βαθµολογίες ενός µαθήµατος (συνεχούς αξιολόγησης και του τελικού γραπτού) υποβάλλονται στον 
Υπεύθυνο του κλάδου πάνω σε ειδικά έντυπα και συνυπογράφονται από τον διδάσκοντα και τον Υπεύθυνο του 
κλάδου και φυλάγονται µαζί µε το ευρετήριο τους στα µόνιµα  αρχεία της Σχολής για πέντε χρόνια. Οι 
καταστάσεις υποβάλλονται στην Ακαδηµαϊκή Επιτροπή για επικύρωση. 
 
Αν οι βαθµολογίες ενός µαθήµατος παρουσιάζουν στατιστική δυσαρµονία, δηλαδή αν πάνω από τα δύο τρίτα 
των φοιτητών που εξετάστηκαν σ’ ένα µάθηµα αποτύχουν να περάσουν το µάθηµα αυτό, τότε η Ακαδηµαϊκή 
Επιτροπή θα έχει την δυνατότητα αν αυτό κριθεί αναγκαίο να διαφοροποιήσει τις βαθµολογίες. Η οποιαδήποτε 
απόφαση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής πρέπει να συνάδει µε τους Νόµους και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας. Η απόφαση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής θα είναι τελεσίδικη. 
 
Αποχώρηση-Withdrawal(W) κάποιου φοιτητή από ένα µάθηµα γίνεται µόνο µέχρι την προθεσµία, η οποία 
προβλέπεται βάση του επίσηµου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου του Κολεγίου. Στην περίπτωση της αποχώρησης 
κάποιου φοιτητή από ένα µάθηµα τότε αυτός µπορεί να ξανακερδίσει τις πιστωτικές µονάδες µόνο µε 
επανάληψη του θέµατος. Αποχώρηση από το µάθηµα εκτός προθεσµίας δύναται να επιτραπεί µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις και µόνο µε την συγκατάθεση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής. 
 
Ο βαθµός «Ι» (ελλιπές) δίδεται σε κάποιον του οποίου η εργασία σε ένα µάθηµα ήταν ποιοτικά ικανοποιητική, 
αλλά για κάποιους λόγους ο φοιτητής δεν ήταν σε θέση να συµπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του µαθήµατος. 
Το «Ι» δε δίνεται σε κανέναν ο οποίος δεν συµπλήρωσε το µέγιστο µέρος της δουλειάς του µαθήµατος 
ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που δοθεί ο βαθµός «Ι» αυτός µπορεί να αφαιρεθεί µόνο εάν ο φοιτητής 
συµπληρώσει µε επιτυχία εργασία που θα ανατεθεί από τον καθηγητή, µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο και 
µετά ακολουθεί η βαθµολογία στο αντίστοιχο µάθηµα η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη στο Γενικό Βαθµό. 
 
Μαθήµατα που µεταφέρονται από άλλες σχολές δεν υπολογίζονται στον Γενικό Βαθµό. Επίσης στον Γενικό 
Βαθµό δεν υπολογίζονται µαθήµατα που δεν φέρουν πιστωτικές µονάδες. Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος 
στον υπολογισµό του  βαθµού κάποιου φοιτητή, ο καθηγητής έχει την αρµοδιότητα να αλλάξει τον βαθµό µόνο 
µε γραπτή έγκριση του Προϊστάµενου του τµήµατος ο οποίος πιστοποιεί την ύπαρξη λάθους. Οποιαδήποτε 
αλλαγή µπορεί να γίνει το αργότερο µέχρι την αρχή του επόµενου ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
 
Κατανοµή Πιστωτικών Μονάδων 
 
Η κατανοµή πιστωτικών µονάδων για κάθε µάθηµα στους διαφόρους κλάδους σπουδών φαίνεται στη δήλωση 
εγγραφής του κλάδου. 
 
Ακαδηµαϊκός Κατάλογος 
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Ο Ακαδηµαϊκός Κατάλογος ανακοινώνεται κάθε τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου και περιλαµβάνει τα 
ονόµατα εκείνων των εγγεγραµµένων φοιτητών. Οι οποίοι έχουν επιτύχει υψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση στα 
αποτελέσµατα του εξαµήνου. 
 
Για να περιληφθεί ένας φοιτητής στον Ακαδηµαϊκό Κατάλογο πρέπει: 
 
- να είναι εγγεγραµµένος και να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 16 πιστωτικές µονάδες, εκτός οποιονδήποτε 
επιπρόσθετων ωρών διδασκαλίας και στους βαθµούς του να µην υπάρχει ‘’I’’ ή ‘’F’’. 
- να έχει συµπληρώσει Γενικό Βαθµό 85 και άνω για το ακαδηµαϊκό εξάµηνο 
- να έχει επιδείξει άριστη διαγωγή 

 
 
Εξετάσεις 
 
Κάθε µάθηµα ολοκληρώνεται µε τελικές εξετάσεις στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Οι τελικές 
εξετάσεις µαζί µε τις εργασίες και τις µελέτες κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου θα αποτελέσουν 
τα στοιχεία για το βαθµό της επίδοσης του φοιτητή στο µάθηµα. Ο προγραµµατισµός των πιο πάνω θα 
ετοιµάζεται από τον καθηγητή και θα γνωστοποιείται στην αρχή του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Όλες οι εξετάσεις 
λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το προκαθορισµένο πρόγραµµα των εξετάσεων. Καµία εξέταση δεν θα 
πραγµατοποιείται εκτός του προγράµµατος εκτός αν αποφασισθεί από τον Ακαδηµαϊκό Διευθυντή. 
 
Όλα τα γραπτά των τελικών εξετάσεων φυλάσσονται από το Ακαδηµαϊκό Τµήµα για περίοδο πέντε ετών. Η 
περίοδος των εξετάσεων είναι προκαθορισµένη από το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Κολεγίου. Το 
συγκεκριµένο  πρόγραµµα κάθε εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων. 
Οποιαδήποτε εργασία ή γραπτό που αποτελεί προϋπόθεση της τελικής εξέτασης πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα 
στον καθηγητή πριν την έναρξη της περιόδου των τελικών εξετάσεων. Κάθε εξεταστικό θέµα ετοιµάζεται από 
τον οικείο καθηγητή και ελέγχεται και συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο του κλάδου. 
 
Στην περίπτωση που το ‘’Final Major Project’’ αποτελεί την τελική εξέταση σε κάποιο κλάδο σπουδών τότε 
αυτή παρουσιάζεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Τµήµατος τον 
Υπεύθυνο του Κλάδου και τον διδάσκοντα στον κλάδο. 
 
Η συµµετοχή στις εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαµήνου είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές που 
δικαιούνται να συµµετάσχουν. Σπουδαστής ο οποίος δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του εξαµήνου οφείλει να 
αποδείξει την σοβαρότητα του λόγου για τον οποίο απουσίαζε προσκοµίζοντας επίσηµα δικαιολογητικά που να 
το αποδεικνύουν. Στην περίπτωση απουσίας του σπουδαστή από τις τελικές εξετάσεις παρέχεται στον φοιτητή 
δεύτερος κύκλος εξετάσεων ο οποίος προσδιορίζεται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή η οποία προηγούµενος 
έχει συνεδριάσει και έχει αξιολογήσει την περίπτωση. 
Επαρκής αριθµός επιτηρητών επιβλέπουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Αυτοί έχουν το δικαίωµα να 
αποβάλλουν κάποιον φοιτητή από την αίθουσα εξέτασης για ανάρµοστη συµπεριφορά. Γενικά κανένας 
φοιτητής δεν δικαιούται να εισέλθει ή να εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων χωρίς την άδεια του επιτηρητή. 
Επίσης σύµφωνα µε τους κανόνες: 
 

- Κανένας φοιτητής δεν εγκαταλείπει την αίθουσα όπου διεξάγονται οι εξετάσεις πριν την πάροδο 
των 45 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. 

- Κανένας φοιτητής δεν γίνεται δεκτός στην αίθουσα αν καθυστερήσει περισσότερο από 20 λεπτά. 
- Απαγορεύεται κατηγορηµατικά το κάπνισµα, το ποτό και το φαγητό. 

 
Μετά την γνωστοποίηση των επίσηµων αποτελεσµάτων των τελικών εξετάσεων, ένας φοιτητής µπορεί να 
ζητήσει από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή: 

- Αναθεώρηση της απόφασης  
- Επανεξέταση του γραπτού του.  
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Επανεξέταση γραπτών 
 
Ο σπουδαστής έχει το δικαίωµα να ζητήσει να γίνει επανεξέταση του γραπτού του στην περίπτωση που θεωρεί 
ότι έχει αδικηθεί ή αν πιστεύει ότι η βαθµολογία που πήρε σε κάποια ενότητα (ή ενότητες) δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα. Ο σπουδαστής καλείται να υποβάλλει το αίτηµά του γραπτώς µέσα στο χρονικό 
διάστηµα των δυο εβδοµάδων µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στο Ακαδηµαϊκό Τµήµα. Η 
Ακαδηµαϊκή Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει σύσκεψη προκειµένου να εξετάσει το αίτηµα και στην περίπτωση 
που θα εγκριθεί το αίτηµα της επανεξέτασης το γραπτό θα επανεξετασθεί από άλλο καθηγητή του κλάδου. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο βαθµός που ανακοινώνεται µετά την επανεξέταση είναι και ο οριστικός για το 
συγκεκριµένο µάθηµα, ακόµη και αν προκύψει να είναι µικρότερος από τον αρχικό (πριν δηλαδή του αιτήµατος 
της επανεξέτασης). Ο σπουδαστής τέλος θα πρέπει να αποδεχτεί την τελική απόφαση της Ακαδηµαϊκής 
Επιτροπής και δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει για δεύτερη φορά επανεξέταση του γραπτού του στην 
περίπτωση µη ικανοποίησης του από το αποτέλεσµα που του γνωστοποιείται. 
 
Οι δυο βαθµολογίες ενός µαθήµατος (συνεχούς αξιολόγησης και του τελικού γραπτού) υποβάλλονται στον 
Υπεύθυνο του κλάδου πάνω σε ειδικά έντυπα και συνυπογράφονται από τον διδάσκοντα και τον Υπεύθυνο του 
κλάδου και φυλάγονται µαζί µε το ευρετήριό τους στα µόνιµα αρχεία της Σχολής για πέντε χρόνια. Οι 
καταστάσεις υποβάλλονται στην Ακαδηµαϊκή Επιτροπή για επικύρωση. 
 
Όταν οι βαθµολογίες αυτές επικυρωθούν από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή, καταχωρίζονται σε ειδικές και µια 
αθροιστική, στο βιβλίο του Ειδικού Γενικού Ελέγχου. Έτσι θα υπάρχει διπλή καταχώριση, µια στις 
καταστάσεις βαθµολογίας και µια στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου. 
Τα επικυρωµένα αποτελέσµατα ανακοινώνονται. Μέσα σε επτά µέρες από την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων, κάθε φοιτητής θα µπορεί να υποβάλει ένσταση για τη βαθµολογία του στην Ακαδηµαϊκή 
Επιτροπή. Η νέα κατάσταση βαθµολογίας θα καταγράφεται στο βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου ως 
ξεχωριστή καταχώριση. Το ίδιο θα γίνεται στις καταστάσεις βαθµολογίας, που θα φυλάγονται στο αρχείο της 
Σχολής για µια πενταετία. 
Οι τελικοί βαθµοί τους οποίους επικυρώνει/ εγκρίνει η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή µεταφέρονται στο πιστοποιητικό 
ακαδηµαϊκής επίδοσης του φοιτητή (transcript of academic record). 
Η διεκπεραίωση διπλωµατικής εργασίας είναι προϋπόθεση για την απονοµή τίτλου σπουδών µετά την 
παρακολούθηση τετραετούς προγράµµατος. 
 
 
Διαγωγή κατά τις Εξετάσεις 
 

1) Είναι ακαδηµαϊκό παράπτωµα αν κάποιος φοιτητής φέρει µαζί του στην αίθουσα εξέτασης  οτιδήποτε 
υλικό που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο µάθηµα, γραµµένο µε οποιονδήποτε  τρόπο σε οποιανδήποτε 
επιφάνεια. Η µόνη εξαίρεση είναι όταν η εξέταση είναι «ανοιχτού Βιβλίου» όπου το υλικό 
χρησιµοποιείται επίσηµα. 

2) Είναι ακαδηµαϊκό παράπτωµα αν κάποιος φοιτητής επικοινωνήσει ή προσπαθήσει να επικοινωνήσει 
µε άλλον φοιτητή την ώρα της εξέτασης και καθ’ οιονδήποτε τρόπο: γραπτώς, προφορικώς, µε 
νεύµατα κλπ. 

3) Είναι ακαδηµαϊκό παράπτωµα αν ο φοιτητής παρουσιάσει ή δοκιµάσει να παρουσιάσει το γραπτό 
κάποιου άλλου φοιτητή σαν το δικό του. 

4) Το πιο πάνω ισχύει και για τον άλλο φοιτητή – τού οποίου ανήκει το γραπτό αν το γεγονός έγινε εις 
γνώση του, η αν προσπάθησε να δώσει τις γνώσεις του καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίσης αν προσπάθησε 
να αντικαταστήσει κάποιον άλλον. 

5) Είναι επίσης ακαδηµαϊκό παράπτωµα η κάλυψη φοιτητή που διέπραξε ακαδηµαϊκό παράπτωµα   
 
 
Κυρώσεις για Κακή Διαγωγή στις Εξετάσεις  
 

1) Προειδοποίηση από τον Επιτηρητή για µικρό παράπτωµα, νοουµένου ότι µ’ αυτό δεν επηρεάζεται η 
εγκυρότητα της εξέτασης. 

2) Για µεγαλύτερο παράπτωµα, αποβολή του φοιτητή από την αίθουσα. Ο Ακαδηµαϊκός Διευθυντής και 
ο αρµόδιος καθηγητής πρέπει να ειδοποιηθούν αµέσως και το θέµα να τεθεί προ του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου. Αν είναι το πρώτο παράπτωµα του φοιτητή, τότε θα τού δοθεί ο βαθµός «Ι».  
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3) Θα δοθεί ο βαθµός «F» για το πιο πάνω παράπτωµα, αν ο φοιτητής που το διέπραξε έχει ήδη στο 
µητρώο του παρόµοιο παράπτωµα. 

4) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τελεσίδικες. 
 
 
Απουσία από Εξετάσεις  
 
Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι, να παρακαθίσουν σε όλες τις εξετάσεις. Μόνο σε περιπτώσεις ασθένειας ή 
άλλου σοβαρού λόγου, µπορεί το Κολέγιο να δεχτεί δικαιολογία για να µην παρακαθίσει κάποιος στην 
εξέταση. Σε περίπτωση ασθένειας ο φοιτητής πρέπει να ειδοποιήσει τον αρµόδιο καθηγητή και να παρουσιάσει 
πιστοποιητικό από γιατρό, που να περιγράφει την φύση της ασθένειας και την περίοδο απουσίας. Σε περίπτωση 
που φοιτητής αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης και δεν µπορεί να συνεχίσει, τότε θα πρέπει να 
ειδοποιήσει τον επιτηρητή και να ζητήσει άδεια να φύγει. Θα πρέπει βέβαια να ενηµερωθούν ο αρµόδιος 
καθηγητής και ο Ακαδηµαϊκός Διευθυντής και ο φοιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει ιατρικό πιστοποιητικό. 
Ένας φοιτητής που χάνει µία εξέταση για τους πιο πάνω λόγους, τότε µπορεί να έχει δεύτερη ευκαιρία να 
παρακαθίσει την εξέταση, µε την προϋπόθεση ότι:  
 

• Ο φοιτητής έχει ακολουθήσει την σωστή διαδικασία. 
• Τα πιστοποιητικά που παρουσιάστηκαν έχουν γίνει αποδεχτά σαν νόµιµα. 
• Ο φοιτητής έχει υποβάλει αίτηση για να του επιτραπεί η επανεξέταση, σε διάστηµα 5 εργάσιµων 

ηµερών. 
• Ο Ακαδηµαϊκός Διευθυντής και ο αρµόδιος καθηγητής έχουν δώσει την συγκατάθεση τους. 

 
 
Βελτίωση Βαθµολογίας 
 
Η βελτίωση της βαθµολογίας ισχύει µόνο σε θεωρητικά µαθήµατα των κλάδων σπουδών. 
 
 
Σύστηµα Απουσιών 
 
Οι κατά περιόδους (ωριαίες) απουσίες των φοιτητών καταχωρούνται από τους διδάσκοντες στο Παρουσιολόγιο 
της κάθε τάξης. Η Γραµµατεία του Κολεγίου διατηρεί ειδικές καταστάσεις απουσιών κατά µάθηµα, περίοδο και 
ηµεροµηνία για τον κάθε φοιτητή.  
 
Οι απουσίες διακρίνονται σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες. Δικαιολογηµένες είναι οι απουσίες οι οποίες 
υποστηρίζονται από επαρκή δικαιολογητικά αποδεκτά από το Κολέγιο (π.χ. λόγοι ανώτερης βίας, απουσίες 
λόγω ασθένειας κ.λ.π.) και αδικαιολόγητες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από δικαιολογητικά. Οι απουσίες 
ασθένειας υποστηρίζονται από αντίστοιχα ιατρικά πιστοποιητικά. Σπουδαστής µε σύνολο αδικαιολόγητων 
ωριαίων απουσιών που υπερβαίνει το 20% του συνόλου των δυνατών περιόδων διδασκαλίας κάθε µαθήµατος 
στη διάρκεια του έτους/εξαµήνου αποκλείεται από τις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος. 
 
 
Αποχώρηση από το Κολέγιο 
 
Αν κάποιος φοιτητής επιθυµεί ή είναι αναγκασµένος να αποχωρήσει από το Alexander College για 
οποιονδήποτε λόγο σε οποιανδήποτε χρονική στιγµή στο ακαδηµαϊκό έτος, πρέπει να υποβάλει προς έγκριση 
συµπληρωµένη Φόρµα Αποχώρησης στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Προγράµµατος µε την προϋπόθεση να έχει 
τακτοποιήσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το Κολέγιο. Αυτός στη συνέχεια θα ενηµερώσει το 
Ακαδηµαϊκό Τµήµα, το οποίο θα καταχωρήσει το βαθµό «W» για όλα τα θέµατα και θα ενηµερώσει τους 
καθηγητές. Ένας φοιτητής δεν µπορεί να αποχωρήσει απλώς µε να µην παρουσιάζεται στα µαθήµατα. Ο 
βαθµός «W» δεν φέρει πιστωτικές µονάδες. 
  
Σε περίπτωση ανήλικου φοιτητή, η αποχώρηση γίνεται δεκτή µόνο µε την γραπτή συγκατάθεση του κηδεµόνα. 
Η υπάρχουσα ηµεροµηνία αποχώρησης είναι εκείνη, κατά την οποία η αίτηση έχει υποβληθεί στο Τµήµα 
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Διοίκησης. Φοιτητής ο οποίος δεν αποχωρεί µε την νόµιµη διαδικασία δεν τυγχάνει πρέπουσας απαλλαγής από 
το Κολέγιο και του καταλογίζεται ο βαθµός «F» σε όλα τα µαθήµατα. 
 
2.2 (β)    Όροι προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών από την Σχολή 
 
Όροι Προαγωγής 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να προαχθεί κάποιος φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου είναι 
πρώτον να έχει καλύψει µε επιτυχία τα τρία από τα τέσσερα µαθήµατα του εξαµήνου ή 12 από τις 16 
πιστωτικές µονάδες/ECTS. Και δεύτερον το µάθηµα στο οποίο δεν προβιβάστηκε ο σπουδαστής να µην είναι 
προαπαιτούµενο.  
 
Όροι Επανεξέτασης 
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής έχει αποτύχει σε κάποιο µάθηµα, τότε αυτός/ή θα µπορεί να παρακαθίσει εκ 
νέου σε δεύτερο κύκλο εξετάσεων ή και να παραδώσει εκ νέου την εργασία του είτε γιατί αυτή εκκρεµεί ή γιατί 
έχει αξιολογηθεί στην κλίµακα F (Fail), κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδοµάδας του Σεπτεµβρίου.  Για τον 
καθορισµό της ηµεροµηνίας, αρµόδια είναι η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή.   
 
Οι φοιτητές δεν µπορούν να παρακαθίσουν εκ νέου σε εξετάσεις ή να υποβάλουν εργασίες, για περισσότερα 
από δυο µαθήµατα.   
 
Όροι Αποφοίτησης 
Φοιτητές που αναµένουν να αποφοιτήσουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

1) Να  συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθµό πιστωτικών µονάδων/Ευρωπαϊκών Πιστωτικών 
Μονάδων πού απαιτούνται στον εκάστοτε κλάδο. 

2) Να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 32 πιστωτικές µονάδες/ 60 ECTS στο Alexander College. 
3) Να έχουν συµπληρώσει όλες τις εξετάσεις και εργασίες που απαιτούνται από τις ακαδηµαϊκές τους 

υποχρεώσεις προς το Κολέγιο. 
4) Να έχουν διευθετήσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Κολέγιο. 

 
Είναι υποχρέωση των φοιτητών να είναι ενήµεροι για τον αριθµό των πιστωτικών µονάδων που απαιτούνται 
στον κλάδο τους. 
Απαιτούµενες Πιστωτικές Μονάδες για Διπλώµατα  
 
Τα διπλώµατα απονέµονται ανάλογα µε τον ολικό αριθµό πιστωτικών µονάδων: 

1) Δίπλωµα Μάστερ      απαιτούνται τουλάχιστον                           90 ECTS 
2) Πτυχίο                           απαιτούνται τουλάχιστον                       128 Π.Μ./240 ECTS 
3) Ανώτερο Δίπλωµα          απαιτούνται τουλάχιστον                       96 Π.Μ./180ECTS 
4) Δίπλωµα                        απαιτούνται τουλάχιστον                       64 Π.Μ./120ECTS 
5) Πιστοποιητικό                 απαιτούνται τουλάχιστον                       32 Π.Μ./60ECTS 

Οι Μονάδες ECTS Οι Μονάδες ECTS είναι µονάδες οι οποίες κατανέµονται σε µαθήµατα και περιγράφουν τον 
φόρτο εργασίας που χρειάζεται ώστε τα µαθήµατα να ολοκληρωθούν επιτυχώς από τους φοιτητές. Οι Μονάδες 
ECTS αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που χρειάζεται κάθε µάθηµα σε σχέση µε τη συνολική 
ποσότητα εργασίας που χρειάζεται για τη συµπλήρωση ενός πλήρους Ακαδηµαϊκού Έτους σπουδών στο 
πανεπιστήµιο. Η εργασία περιλαµβάνει διαλέξεις, πρακτική εργασία, σεµινάρια, κατ’ οίκον εργασία και 
εξετάσεις ή άλλες µεθόδους αξιολόγησης. Οι Μονάδες ECTS εκφράζουν µία σχετική τιµή. Στο Σύστηµα 
ECTS, 60 µονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός Ακαδηµαϊκού Έτους σπουδών. Κανονικά, 30 
µονάδες κατανέµονται για ένα εξάµηνο. Οι Μονάδες ECTS απονέµονται µόνο όταν το µάθηµα έχει 
ολοκληρωθεί µε επιτυχία. 
 
2.3. Πειθαρχία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς 
(α) Οι τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στη σχολή 
(β) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών της σχολής 
(γ) οι όροι µε βάση τους οποίους επιστρέφονται τα δίδακτρα και άλλα τέλη στους φοιτητές που αποσύρονται από τη σχολή. 
     Βλέπετε το άρθρο 25των πιο πάνω και τους κανονισµούς 8,47 και 67 της Κ.Δ.Π. 143/96)] 
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Απάντηση:  
 
2.3 α)    Οι τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στη σχολή  
 
Φοιτητές οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί στο Alexander College πρέπει να έχουν ακέραιο χαρακτήρα. 
Απαραίτητα πειθαρχικά µέτρα θα ληφθούν σε περίπτωση αντικανονικής  συµπεριφοράς ή απάτης σε 
ακαδηµαϊκά θέµατα. Γενικά, φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν τους ακαδηµαϊκούς 
κανονισµούς πού θέτει το κολέγιο. Άγνοια των κανονισµών δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν δικαιολογία. 
Πειθαρχικά παραπτώµατα χαρακτηρίζονται τα ακόλουθα: 
 

• Απάτη σε οποιοδήποτε είδος εξέτασης. 
• Κλοπή γραπτών εξέτασης. 
• Παραποίηση ακαδηµαϊκών στοιχείων. 
• Παρουσίαση εργασίας ή οποία δεν έχει γίνει από τον συγκεκριµένο φοιτητή 
• Παρενόχληση διεξαγωγής µαθήµατος. 
• Εξαπάτηση του κολεγίου µε οποιοδήποτε τρόπο. 
• Κλοπή 
• Κάπνισµα στις τάξεις. 
• Φαγητό ή ποτό µέσα στην τάξη 
• Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 

 
Ένας φοιτητής που έχει αποβληθεί, δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε κλάδο του κολεγίου, προτού 
εγκριθεί η αίτηση του για επανεγκατάσταση από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. Ο φοιτητής που επανεγκαθίσταται 
µετά από αποβολή µπορεί να τεθεί υπό δοκιµασία. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές που ζητούν µεταγραφή  από 
άλλα πανεπιστήµια ή κολέγια, και των οποίων το µητρώο σ’ αυτές τις σχολές δικαιολογεί την ίδια µεταχείριση. 
Τέτοιοι φοιτητές γίνονται δεχτοί µόνο κατ’ εξαίρεσιν και µε τη συγκατάθεση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής. 
Κάθε έφεση πού αφορά την απόφαση για την ακαδηµαϊκή δοκιµασία, θα υποβάλλεται στην Ακαδηµαϊκή 
Επιτροπή, που έχει την δικαιοδοσία να δείχνει επιείκεια και να κάνει εξαιρέσεις όπου το επιτρέπουν οι 
περιστάσεις. 

 
 
 
2.3 β)    Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών της σχολής  

Η Διεύθυνση του κολεγίου αναµένει από τους φοιτητές : 

- να είναι ευγενικοί, κόσµιοι και να σέβονται το Διευθυντή, τους καθηγητές και γενικά το προσωπικό 
του κολεγίου 

- να επιδεικνύουν αυτοσεβασµό, υπευθυνότητα και σεβασµό προς την προσωπικότητα των άλλων 
συµφοιτητών και συµφοιτητριών 

- να σέβονται και να εκτιµούν το χώρο και την περιουσία του κολεγίου 
- να µην προκαλούν ή να παρενοχλούν µε οποιοδήποτε τρόπο τους συµφοιτητές τους και γενικά µε τις 

ενέργειές τους να µη θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα των καθηγητών ή των 
συµφοιτητών τους. 

-    Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να δηµιουργήσουν την δικιά τους φοιτητική οργάνωση ή  οποία θα έχει 
σαν στόχο την προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, ακαδηµαϊκών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων των ιδίων των φοιτητών. 

 
Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση οι φοιτητές εκλέγουν από το κάθε τµήµα της σχολής έναν αντιπρόσωπο και 
στη συνέχεια οι αντιπρόσωποι των τµηµάτων µετά από ψηφοφορία εκλέγουν τα µέλη της Επιτροπής του 
Συνδέσµου. Ένας φοιτητής έχει το δικαίωµα να υποδειχθεί υποψήφιος για το συµβούλιο µόνον εάν: 

 
- Υπήρξε φοιτητής πλήρους φοίτησης ήτοι από 12 έως 16 ώρες ή πιστωτικές µονάδες την βδοµάδα, για 
τουλάχιστον ένα τετράµηνο. 
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- Έχει εξαίρετο χαρακτήρα και διαγωγή και συµµορφώνεται προς τους κανόνες και νόµους του Κολεγίου. 
- Δεν έχει οικονοµικές εκκρεµότητες έναντι του Κολεγίου. Σκοπός του Συνδέσµου είναι να διασφαλίζει τα 
συµφέροντα των φοιτητών, την ακεραιότητα και την ελευθερία σκέψης και λόγο αυτών. Σε συνεργασία 
µε άλλα σώµατα του Κολεγίου συµµετέχει στην πραγµατοποίηση εκδηλώσεων ποικίλης φύσεως, ακόµα 
και εκδροµών, επισκέψεων, που αποσκοπούν στο καλύτερο για την φοιτητική ζωή καθώς και τα 
συµφέροντα και την ωριµότητα των φοιτητών. Όλοι οι φοιτητές αναµένεται να συµµετέχουν στις 
εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους φοιτητές για τους φοιτητές. 
- Αντιπρόσωποι της Επιτροπής του Συνδέσµου φοιτητών του Κολεγίου είναι πλήρη µέλη των Επιτροπών 
του Κολεγίου και του Συµβουλίου του Κολεγίου. 
- Οι φοιτητές της σχολής είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα τους και να 
γνωρίζουν όπως συµµορφώνονται µε τους ακαδηµαϊκούς κανονισµούς. Άγνοια των κανονισµών δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία. 
 

 
Οι χώροι του κολεγίου προσφέρονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικό έργο. Απαγορεύεται κάθε αφισοκόλληση 
ή ανάρτηση ανακοινώσεων και η ρύπανση του εξοπλισµού των χώρων του κολεγίου. Οι σπουδαστές οφείλουν 
να υπακούουν στις εντολές των καθηγητών και  της Διεύθυνσης. 
Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον Κανονισµό Λειτουργίας και Σπουδών.    
Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να υπακούουν στις αποφάσεις του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου, στις 
αποφάσεις εντολές και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, του Υπεύθυνου Σπουδών, των Υπεύθυνων των 
Κλάδων, των διδασκόντων και του Διοικητικού Προσωπικού του Κολεγίου. 
 
Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να φροντίζουν για την ενηµέρωση τους όσον αφορά στα θέµατα που 
σχετίζονται µε τις σπουδές τους και κάθε απόφαση, εντολή ή οδηγία της  Διοίκησης, παρακολουθώντας τους 
πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν στους χώρους του κολεγίου και  διαβάζοντας προσεκτικά τις επιστολές 
που στέλνονται από τη Γραµµατεία και τους υπευθύνους. Δεν δικαιολογείται η άγνοια του περιεχοµένου 
ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στους σχετικούς πίνακες . 

 
Οι σπουδαστές οφείλουν να παραδίδουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί σε κάθε Ενότητα στην ορισµένη 
κάθε φορά ηµεροµηνία παράδοση. Μη έγκαιρη παράδοση της ανατεθειµένης εργασίας δε γίνεται αποδεκτή ή 
χρεώνεται µε βαθµολογική ποινή.  
Η είσοδος και αναχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να γίνεται στην καθορισµένη από το 
πρόγραµµα ώρα. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αποχωρίσει από την αίθουσα πριν τη λήξη του µαθήµατος 
τότε χρεώνεται µε απουσία. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής συλληφθεί να διακινεί ή να κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών 
αποβάλλεται οριστικά από το κολέγιο χωρίς δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 
Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν ενεργά στη δηµιουργία των εκθέσεων που γίνονται για την 
παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών µέσα και έξω από τους χώρου του κολεγίου. Η έκθεση των εργασιών 
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαίδευσης των σπουδαστών γι’ αυτό και οφείλουν να ακολουθούν τις 
εντολές των καθηγητών τους. 
 
 
 
2.3 γ)   Οι όροι µε βάσει τους οποίους επιστρέφονται τα δίδακτρα και άλλα τέλη  στους    
             φοιτητές πού αποσύρονται από τη σχολή. 
             
Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων για κύπριους και αλλοδαπούς* γίνεται ως ακολούθως: 
 
(i) 1ο  και 2ο Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο                                       
 
 
Χρόνος υποβολής αίτησης επιστροφής διδάκτρων                   Ποσοστό % 
 
1. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων                                   100% των καταβληθέντων διδάκτρων 
2. Εντός της 1ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              80%  των καταβληθέντων διδάκτρων 
3. Εντός της 2ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              70%  των καταβληθέντων διδάκτρων 
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4. Εντός της 3ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              50%  των καταβληθέντων διδάκτρων    
5. Εντός της 4ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              25%  των καταβληθέντων διδάκτρων 
6. Μετά την 4η εβδοµάδα                                                            0%  των καταβληθέντων διδάκτρων       

7. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο µετά το πέρας της 4ης εβδοµάδας, τότε 
αυτός οφείλει να καταβάλει όλο το ποσό των διδάκτρων του ακαδηµαϊκού έτους.  
 
Κανένα από τα ποσά που καταβλήθηκαν στο κολέγιο για άλλα τέλη και δικαιώµατα δεν επιστρέφεται. Ουδέν 
επίσης ποσό επιστρέφεται σε σπουδαστή που διακόπτει υποχρεωτικά τις σπουδές του για παράβαση νόµων ή 
κανονισµών (αποβολή, απέλαση κ.α.) ή που ζήτησε να µετεγγραφεί σε άλλη σχολή ανεξάρτητα του χρόνου που 
υποβάλλεται η αίτηση του ή που απορρίφθηκε στη συνέντευξη για απόκτηση άδειας εισόδου (VISA). Οι πιο 
πάνω πρόνοιες για επιστροφή διδάκτρων και τελών περιλαµβάνονται και στον Οδηγό Σπουδών. 
 
* Εάν τελικά δεν γίνει κατορθωτή η άφιξη του υποψήφιου φοιτητή στη Δηµοκρατία, τότε του επιστρέφονται 
άµεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 45 ηµερών, ολόκληρο το ποσό της εγγύησης και των 
διδάκτρων που κατέβαλε. Αυτή η πολιτική κοινοποιείται εκ των προτέρων στους υποψήφιους φοιτητές. 
 
 
3.  Εργασίες της Σχολής, εορτές και αργίες 
  
[Οδηγίες, να καθορισθούν χρονικά οι εργασίες της Σχολής, οι εορτές και οι αργίες της.] 
      
Απάντηση:             
 
Έναρξη Μαθηµάτων Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 2 Οκτωβρίου 
Λήξη Μαθηµάτων Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 31 Ιανουαρίου  
Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνού: 28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 
 
 
Έναρξη Μαθηµάτων Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 4 Φεβρουαρίου 
Λήξη Μαθηµάτων Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 31 Μαΐου 
Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξάµηνου: 26 Μαΐου-31 Μαΐου  
 
Έναρξη Εντατικών Θερινών Μαθηµάτων Αγγλικής Γλώσσας 2 Ιουλίου 
 
Εγγραφές στη Σχολή: 
 
Πρώτο Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: Τον Σεπτέµβριο  και τον Οκτώβριο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. 
 
Δεύτερο Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. 
 
Θερινή Εντατική Σειρά Μαθηµάτων Αγγλικής Γλώσσας: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο πριν από την έναρξη των 
µαθηµάτων. 
 
 
Ακαδηµαϊκές Αργίες 
 
1 Οκτωβρίου – Επέτειος Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής  Δηµοκρατίας     
28 Οκτωβρίου – Επέτειος του ΟΧΙ  
22/12/ - 6/1 Περίοδος Χριστουγέννων 
Καθαρά Δευτέρα 
25 Μαρτίου - Ευαγγελισµός της Θεοτόκου/ Επέτειος Έναρξης Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
1 Απριλίου – Επέτειος Έναρξης Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ  
Δυο Εβδοµάδες την Περίοδο του Πάσχα 
1 Μαΐου – Εργατική Πρωτοµαγιά 
 
 
Αργίες Διοικητικού Προσωπικού                      

 
1 Οκτωβρίου – Επέτειος Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής  Δηµοκρατίας              
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28 Οκτωβρίου – Επέτειος του ΟΧΙ              
24 Δεκεµβρίου-26 Δεκεµβρίου           
31 Δεκεµβρίου – Παραµονή Πρωτοχρονιάς               
1 Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά               
6 Ιανουαρίου – Γιορτή των Φώτων              
Καθαρά Δευτέρα              
25 Μαρτίου-Ευαγγελισµός της Θεοτόκου/ Επέτειος Έναρξης Ελληνικής Επανάστασης του 1821  
1 Απριλίου – Επέτειος Έναρξης Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ  
Μεγάλη Παρασκευή 
Πάσχα 
Δεύτερη Ηµέρα του Πάσχα 
1 Μαΐου – Εργατική Πρωτοµαγιά 
Δευτέρα του Αγίου Πνεύµατος 
15 Αυγούστου – Κοίµησης της Θεοτόκου 
 
 
4. Πιστοποιητικά σπουδών που απονέµονται από τη σχολή: 

 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν τα είδη των τίτλων  σπουδών (Certificate, Diploma, Higher Diploma, Bachelor’s Degree κ.λ.π.) που απονέµει η 
σχολή και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτά.) 

 
Απάντηση: 

 
Πλήρεις ονοµασίες των διαφόρων πιστοποιητικών σπουδών που απονέµονται από τη σχολή σε όλους τους 
εγγεγραµµένους κλάδους σπουδών, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης. 
 

1) Δίπλωµα Μάστερ      απαιτούνται τουλάχιστον                           90 ECTS 
2) Πτυχίο                           απαιτούνται τουλάχιστον                       128 Π.Μ./240 ECTS 
3) Ανώτερο Δίπλωµα          απαιτούνται τουλάχιστον                       96 Π.Μ./180ECTS 
4) Δίπλωµα                        απαιτούνται τουλάχιστον                       64 Π.Μ./120ECTS 
5) Πιστοποιητικό                 απαιτούνται τουλάχιστον                       32 Π.Μ./60ECTS 

 
 

• Higher Diploma in Graphic Design   
• Higher Diploma in Interior Design   
• Diploma in Graphic Design   
• Diploma in Interior Design   
• Diploma in Business Administration & Finance  
• Masters in Business Administration 
• BSc Business Administration & Finance  

 
 

5. Οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού 
 

[Οδηγίες: Να καθορισθούν  
α)  η οργάνωση  
β)  οι αρµοδιότητες και 
γ) ο τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού της σχολής] 

 
Απάντηση 
 
5.  α)    Η Οργάνωση 

 
Ο καθηγητικός σύλλογος αποτελείται από το σύνολο των µελών του διδακτικού προσωπικού και της οποίας 
προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας  του Διευθυντή Σπουδών  τότε ο ίδιος 
ορίζει µέλος του διδακτικού προσωπικού που θα προεδρεύσει. Στην πρώτη συνεδρία του ορίζει το Γραµµατέα που 
ασκεί και τα καθήκοντα του πρακτικογράφου και προγραµµατίζει τις εργασίες του σχολικού έτους. 
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5. β)   Αρµοδιότητες Καθηγητικού Συλλόγου 
 

Συζητά οποιαδήποτε προβλήµατα της σχολής µε βάση ηµερήσια διάταξη που ετοιµάζεται από το διευθυντή Σπουδών, 
δυο τουλάχιστον, ηµέρες πριν από την κάθε συνεδρία του και φροντίζει για την πιο εύρυθµη διεξαγωγή των 
µαθηµάτων. 

 
Επικυρώνει ή αποφασίζει διαφορετικά για τις αποφάσεις που του αποστέλλονται από τις Επιτροπές (Ακαδηµαϊκή, 
Διοικητική, και Πειθαρχική). 
 
 
5. γ)   Τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού της σχολής: 

  
Συγκαλείται σε τακτική συνεδρίά από τον Διευθυντή Σπουδών, τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα και έκτακτη κάθε 
φορά που ο Διευθυντής Σπουδών το κρίνει σκόπιµο. Στις τακτικές συνεδρίες συζητούνται θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης που ετοιµάζεται από το Διευθυντή Σπουδών, δυο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρία. Στις έκτακτες 
συνεδρίες συζητούνται τα ειδικά θέµατα που επέβαλαν τη σύγκλιση της συνεδρίας. Κάθε µέλος του διδακτικού 
προσωπικού δικαιούται να ζητήσει έγκαιρα από το Διευθυντή Σπουδών την περίληψη στην ηµερησία διάταξη 
θέµατος για συζήτηση. 

 
Έκτακτη συνεδρία συγκαλείται και όταν το ζητήσουν γραπτώς από το Διευθυντή Σπουδών τα 2/3 των µελών του 
καθηγητικού συλλόγου. Στη γραπτή αυτή δήλωση πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριµένα   θέµατα που θα 
συζητηθούν. Ο Διευθυντής Σπουδών συγκαλεί τέτοια συνέδρια σε 6 ηµέρες από τη λήψη της γραπτής δήλωσης των 
καθηγητών. 

 
Για την ύπαρξη απαρτίας είναι αναγκαία η παρουσία στη συνεδρία του 50% των καθηγητών. Για τη λήψη της 
απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων µελών. 
 
6. Δίδακτρα και άλλα δικαιώµατα και τέλη: 
 
[Οδηγίες: Να αναφερθούν οι διάφορες οικονοµικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τη σχολή στους φοιτητές της και να καθορισθεί ο 
τρόπος καταβολής τους. Να αναφερθούν µόνο τα ονόµατα των επιβαρύνσεων αυτών και όχι τα ποσά π.χ. δίδακτρα, τέλη εγγραφής, 
δικαιώµατα έκδοσης ενδεικτικού κ.λ.π θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του άρθρου 25Α των πιο πάνω Νόµων. 
Στο παράρτηµα «4» του µέρους Β’ του παρόντος εγγράφου να δοθούν τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων   δικαιωµάτων και τελικών 
που έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή και επιβάλλονται στους φοιτητές κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης. 
 
Απάντηση 

 
Τα δίδακτρα των σπουδαστών καταβάλλονται σύµφωνα µε τον τρόπο που έχουν επιλέξει µε την συµπλήρωση της 
αίτησης εγγραφής τους. Το µη επιστρεπτέο ποσό των € 850 πρέπει να πληρωθεί κατά την εγγραφή και θα αφαιρεθεί 
από την πληρωµή των διδάκτρων αργότερα. 

 
Τα δίδακτρα για κάθε ακαδηµαϊκό έτος δεν επιστρέφονται και δεν µεταφέρονται σε άλλους φοιτητές σε περίπτωση 
διακοπής των σπουδών που οφείλονται σε άλλους λόγους εκτός από αυτούς που καθορίζονται πιο πριν. Σε 
περίπτωση αποχώρησης κάποιου φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο µετά το πέρας της 4ης εβδοµάδας, τότε αυτός 
οφείλει να καταβάλει όλο το ποσό των διδάκτρων του ακαδηµαϊκού έτους. 
Οι Κύπριοι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν είτε κατά ακαδηµαϊκό έτος είτε κατά ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο.  
 
Οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να προπληρώνουν τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους στο κολέγιο. Μετά την πάροδο 
του πρώτου χρόνου µπορούν να επιλέγουν να πληρώνουν είτε κατά ακαδηµαϊκό έτος είτε κατά ακαδηµαϊκό εξάµηνο.  

 
Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει ως τρόπο πληρωµής τις δόσεις, καταβάλλουν αυτές µέσα στο πρώτο δεκαήµερο 
κάθε µήνα που έχει καθοριστεί η αντίστοιχη δόση. Με την αίτηση κατά την εγγραφή καταβάλλεται και η πρώτη δόση 
των διδάκτρων. Οι υπόλοιπες δόσεις συµφωνούνται και ορίζονται ανάλογα µε την περίπτωση του φοιτητή ορίζονται 
αυστηρά να καταβάλλονται µε µεταχρονολογηµένες επιταγές.  
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Παράταση προθεσµίας καταβολής διδάκτρων δίνεται µόνο µετά από έγκριση της Οικονοµικής Διεύθυνσης. 
Σπουδαστής που καθυστερεί τα δίδακτρα πέραν του µηνός χωρίς να έχει λάβει άδεια παράτασης προθεσµίας 
πληρωµής, µπορεί να διαγραφεί χωρίς δικαίωµα επιστροφής των διδάκτρων που έχει καταβάλλει. 
 
Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων είναι το ίδιο ανεξάρτητο της ηµεροµηνίας εγγραφής. Σπουδαστής που γράφεται 
καθυστερηµένα για οποιονδήποτε λόγο είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τα δίδακτρα ολόκληρου του εξαµήνου 
όπως όλοι οι άλλοι σπουδαστές. 
 
Με την εγγραφή του, ο σπουδαστής αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου των διδάκτρων του έτους 
ανεξάρτητα αν παρακολουθήσει τα µαθήµατα ή όχι. Αν ο σπουδαστής είναι ανήλικος, η υποχρέωση µεταβιβάζεται 
στον κηδεµόνα του. Σε περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από τη σχολή για πειθαρχικό παράπτωµα ή άλλο λόγο 
τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 
 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής των διδάκτρων η Γραµµατεία ειδοποιεί το σπουδαστή και τον κηδεµόνα του 
για την εξόφληση της οφειλής. Εάν και µετά την ειδοποίηση τα δίδακτρα δεν καταβληθούν το κολέγιο έχει την 
δυνατότητα να µην επιτρέψει στον σπουδαστή την παρακολούθηση των µαθηµάτων. 
 
 Αν οι οικονοµικές ή άλλες υποχρεώσεις τού Φοιτητή έναντι του Κολεγίου δεν είναι διευθετηµένες τότε είναι 
δυνατόν να µην επιτραπεί στον φοιτητή: 
 

 α)    Να παρακολουθεί τα µαθήµατα  
 β)    Να παρακαθίσει τις τελικές εξετάσεις  
 γ)    Να εγγραφεί το επόµενο Ακαδηµαϊκό εξάµηνο. 
 δ)    Να παραλάβει Πτυχίο, Δίπλωµα, Πιστοποιητικό, Αναλυτικό Δελτίο Επίδοσης ή άλλο επίσηµο     
        έγγραφο. 
 ε)    Να συµµετέχει σε φοιτητικές δραστηριότητες 
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

1)  Δίδακτρα: 
 

α)  Καταβάλλονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος (Το ακαδηµαϊκό έτος αποτελείται από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα.  
 
 
2) Άλλα Τέλη και Δικαιώµατα 
α) Εφ’ άπαξ   
  Δικαίωµα Αίτησης   

  
 

β)   Κάθε Εξάµηνο  
 Τέλος Διοικητικών Εξόδων 

Τέλος Χρήσης Εργαστηρίου Υπολογιστών  
Διευκολύνσεις /Συνδροµή για Δραστηριότητες  
Συνδροµή Φοιτητικού Συνδέσµου  

 

γ)   Εάν και όταν χρειαστεί  
Τέλος Επανεξέτασης    
Τέλος Έκδοσης Αντίτυπου Αναλυτικής βαθµολογίας (Copy of Transcript of Academic Record) 
Τέλος Αξιολόγησης Μεταφερόµενων Μονάδων  κατ’ αποκοπή 
Τέλος Έκδοσης Αντίτυπου Πιστοποιητικού (Του τίτλου σπουδών) 
Τέλος Έκδοσης Βιβλίου Αλλοδαπού 
Ιατροφαρµακευτική Κάλυψη (για ένα χρόνο) 
 

 

FEES AND OTHER RIGHTS 
 

1) Tuition Fees 
Tuition Fees are paid for each academic year (Academic Year is composed of two academic semesters.  
 
 
 

2) Other rights and dues 
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α) Fixed Charge 
      Application Fee 

  
 

β)   Each Semester  
 Administration Fee 

I.T. Lab Fee 
Activities Subscription 
Student Union Subscription 
  
 

γ)   If and When is needed 
Re-exam Fee 
Copy of Transcript of Academic Record Fee 
Credit Accreditation Transfer Fee (only for students who have transferred from other Institutes) 
Copy of Certificate Fee 
Alien Book Fee 
Medical Cover (for 1 Year) 
 
 
 

7.   Ίδρυση Επιτροπών: 
    

[Οδηγίες: Να καθορισθούν  
(α)  οι ονοµασίες των Επιτροπών της σχολής που προβλέπονται στο άρθρο 29 των Νόµων  
(β)  ο ρόλος των επιτροπών αυτών και  
(γ)  ο τρόπος λειτουργίας τους. 

Στο παράρτηµα «5» του Μέρους Β’ του παρόντος εγγράφου να δοθεί η πλήρης και ονοµαστική σύνθεση των διαφόρων    Επιτροπών της 
σχολής για την έδρα της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατα της κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας   δήλωσης.] 
 
Απάντηση: 

 
7.α)    Οι ονοµασίες των Επιτροπών 

 
1. Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή  
2. Η Διοικητική Επιτροπή  
3. Η Πειθαρχική Επιτροπή 
4. Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας 
5. Συµβούλιο της σχολής 

 
 
7.β)    Ο  ρόλος των επιτροπών  
      
 
7. β.1  Η Ακαδηµαϊκή επιτροπή είναι αρµόδια για όλα τα ακαδηµαϊκά θέµατα και πιο συγκεκριµένα:    
 

• Προϋποθέσεις Εισδοχής 
• Προγράµµατα 
• Μεθόδους Διδασκαλίας 
• Όρους και διαδικασία εξετάσεων 
• Προϋποθέσεις προαγωγής και αποφοίτησης 
• Εξέταση και αναθεώρηση ύλης 
• Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο 
• Ακαδηµαϊκά θέµατα 

 
 
7.β.2   Η Διοικητική επιτροπή ασχολείται µε διοικητικά θέµατα της σχολής  και κάνει εισηγήσεις  πάνω σε    
           θέµατα που αφορούν την πολιτική του κολεγίου πάνω σε στα ακόλουθα ζητήµατα: 
        

• Φοιτητικές Οργανώσεις 
• Οικονοµικές ή άλλου είδους διευκολύνσεις 
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• Βιβλιοθήκη, Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και όροι χρήσεως 
• Διανοµή φοιτητών 
• Ασφάλεια φοιτητών 
• Διάφορα 

 
 
7.β.3     Η Πειθαρχική Επιτροπή αναλαµβάνει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την πειθαρχία και τη    
             σωστή λειτουργία στο Κολέγιο. Συγκεκριµένα η Πειθαρχική Επιτροπή ασχολείται µε πειθαρχικά   
             προβλήµατα και παραπτώµατα των φοιτητών και τα οποία υποβάλλονται σε αυτή από το    
             Υπεύθυνο Σπουδών ή από τον Ιδιοκτήτη-Διευθυντή της Σχολής. 
   
7.β.4    Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των προτύπων και τη                

διασφάλιση της εσωτερικής  ποιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 136 (I) 2015. 
 
7.β.5   Το Συµβούλιο της Σχολής διοικεί τη σχολή και συµβουλεύει τον Ιδιοκτήτη όπως και τον   Διευθυντή της 

σχολής για θέµατα που αφορούν ως επί το πλείστον: 
 

• Τα ωρολόγια και  ακαδηµαϊκά προγράµµατα των κλάδων σπουδών 
• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των κλάδων σπουδών της σχολής 
• Τις προϋποθέσεις εισδοχής στο Κολέγιο καθώς και τις προϋποθέσεις προαγωγής και 

αποφοίτησης των φοιτητών της Σχολής 
• Τροποποιήσεις και βελτιώσεις του Εσωτερικού Κανονισµού 
• Τον τρόπο Λειτουργίας της Σχολής περιλαµβανοµένου και του διορισµού Επιτροπών     
• Τη διαµόρφωση της πολιτικής για θέµατα που αφορούν την σχολή 
• Τον εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της σχολής 

 
 
7.γ         Ο Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών  
 
 
7.γ.1      Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή συνέρχεται τακτικά δυο φορές το χρόνο και όποτε άλλοτε χρειαστεί. Της 
Ακαδηµαϊκής Επιτροπής  προεδρεύει ο Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και αποτελείται από τους 
Υπευθύνους των Τµηµάτων από τρεις αντιπρόσωπους του Καθηγητικού Συλλόγου, τον Πρόεδρο του 
Συνδέσµου Φοιτητών, το άτοµο Υπεύθυνο Εισδοχής, το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τις Εγγραφές. Αιτήσεις, 
πιστοποιητικά και αναλυτικές βαθµολογίες λαµβάνονται από την Υπηρεσία Εισδοχής Φοιτητών. Κατά τις 
συνεδρίες κρατούνται πρακτικά.   
 
 
7.γ.2      Η Διοικητική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Έκτακτες  
              συνεδριάσεις µπορεί να πραγµατοποιηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο. Τα µέλη της Επιτροπής  
              είναι τα ακόλουθα: 

 
•   Ο Γενικός Διευθυντής 
•   Ο Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  
•   Ο Λειτουργός Οικονοµικών 
•   Ένα µέλος του Ακαδηµαϊκού Προσωπικού    
•   Τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Φοιτητών 

 
 

7.γ.3       Η πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 
 

•  Τον Υπεύθυνο των Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 
•    Τον Υπεύθυνο των Δηµοσίων Σχέσεων 
•    Τον Υπεύθυνο του Τµήµατος Τέχνής και Σχεδιασµού 
•    Τον Υπεύθυνο του Τµήµατος Διοίκησης και Οικονοµίας 
•    Δύο Αντιπροσώπους της Σχολής 
•    Τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Φοιτητών   
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7.γ.4       Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας συνέρχεται τακτικά ανά εξάµηνο και αποτελείται από: 
• Τ/ο/η/ν Υπεύθυνο των Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο 
• Τρία µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού µε ανάλογη πείρα και ικανότητες 
• Δύο µέλη του προσωπικού για τη διασφάλιση της Ποιότητας 
• Ένα µέλος του Διοικητικού Προσωπικού 
• Δύο αιρετούς φοιτητές ανά κύκλο σπουδών 

 
7.γ.5     Το Συµβούλιο της Σχολής, συνέρχεται µια φορά κάθε τετράµηνο και εκτάκτως όταν κληθεί 
από τον ιδιοκτήτη. Οι υποδείξεις του αποτελούν σηµαντική καθοδήγηση για το Σώµα των 
Διευθυντών, το Ακαδηµαϊκό και το Διοικητικό Συµβούλιο. Του Συµβουλίου προεδρεύει ο Διευθυντής 
της Σχολής.  
Οι συνεδρίες καλούνται από τον ιδιοκτήτη. Το Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για την 
ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη νοµίµων αποφάσεων είναι απαραίτητη η παρουσία 4 τουλάχιστον 
µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο ιδιοκτήτης έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Του Συµβουλίου 
προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής. 
 Η σύνθεση του Συµβουλίου της Σχολής είναι η ακόλουθη 
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου: 1 
Διευθυντής: 1   
Προϊστάµενοι Τµηµάτων: 2                             
Γραµµατέας Συµβουλίου: 1                              
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: 1 
Εκπρόσωπος Φοιτητών : 1                                                                                          

 
                 
8.   Ηµεροµηνία από την οποία θα εφαρµοστεί ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας 

της σχολής υπό τη νέα του µορφή. 
 

 Απάντηση:  
 Ηµεροµηνία εφαρµογής .< Ευθύς µετά την έγκριση του > 
 
 «Καµιά πρόνοια στον παρόντα εσωτερικό κανονισµό δεν ισχύει αν συγκρούεται  µε το Νόµο, τους    
 κανονισµούς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για τις ιδιωτικές σχολές    
 Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.» 
 
 
...................................................................                                                
Υπογραφή Ιδιοκτήτη της Σχολής    
 
 
 
 
 ............................................ 
 Ηµεροµηνία 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ (ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

Ονοµαστική σύνθεση του συµβουλίου της σχολής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσης δήλωσης: 
 
Γενικός Διευθυντής: Άντης Λόππας 
 
Πρόεδρος του Συµβουλίου: Stephen Timms 
 
Πρόεδρος της Σχολής: Μαρία Παλλήκαρος 
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών: Γιώργος Μπουλίος 
 
Εναλλακτικά Μέλη του Συµβουλίου:  Γιώργος Αντωνιάδης 

                   Αντρέας Μαθηκολώνης  
                   Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
                   Μίκης Αντωνίου 
                   Barry Johnson 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 

                                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Ονοµαστικός κατάλογος όλων των µελών της διεύθυνσης της σχολής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας 
δήλωσης: 

 
 

Γενικός Διευθυντής: Άντης Λόππας 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων: Δρ. Σωκράτης Ποταµίτης 
 
Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης: Γιώργος Αντωνιάδης 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων: Δρ. Γιώργος Κακούρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 
Πλήρεις ονοµασίες των διαφόρων πιστοποιητικών σπουδών που απονέµονται από τη σχολή σε όλους τους 
εγγεγραµµένους κλάδους σπουδών, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης. 

 
• Higher Diploma in Graphic Design   
• Higher Diploma in Interior Design   
• Diploma in Graphic Design   
• Diploma in Interior Design   
• Diploma in Business Administration & Finance   
• Masters in Business Administration 
• BSc Business Administration & Finance  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 
Τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων δικαιωµάτων και τελών που επιβάλλονται στους φοιτητές κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
  

 
       
      
ΔΙΠΛΩΜΑ:  
 
Φοιτητές Α΄ Έτους: € 5,500 
 
Φοιτητές Β΄ Έτους: € 5,200 
 
Τέλη Εγγραφής: € 850 
 
Έγκριση Ηµεροµηνίας 25/08/2006 Αριθµός Φακέλου 7.14.12. 23/4  
 
 
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: 
 
Φοιτητές Α΄ Έτους: €5,500 
 
Τέλη Εγγραφής: € 850 
 
ΠΤΥΧΙΑ: 
 
€ 6,950 
 
Τέλη Εγγραφής: € 850 
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
 
€10,000 
 
Τέλη Εγγραφής: € 1,500 
 
 
Έγκριση Σεπτέµβριος 2006 µε εγγραφή κλάδων  
 
 
 
Άλλα Τέλη και Δικαιώµατα: Δεν Εφαρµόζεται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 
Ονοµαστική σύνθεση των διαφόρων επιτροπών ης σχολής, για την έδρα της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατα της, 
κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης 

 
Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη: 

 
Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων:                         Δρ. Σωκράτης Ποταµίτης      Dr. Socrates Potamites 

 
Υπεύθυνη Τµήµατος Τέχνης και Σχεδιασµού:              Δρ. Νικολέτα Παπαµιχαήλ   
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Διοίκησης και Οικονοµίας:          Παναγιώτα Αλεξάνδρου 
 
Μέλος Ακαδηµαϊκού Προσωπικού:                               Μαρία Παλλήκαρος    Μαρία Παλλήκαρος 
 
Τρία Μέλη της Σχολής:           Αλέξανδρος Κυριακίδης  
                                            Αντριανή Κυριάκου   
                                                 Στέφανος Χριστοδουλίδης                                                            
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών:               Γιώργος Μπουλίος 
  
 
Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη: 
 
Γενικός Διευθυντής  Άντης Λόππας   
 
Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης:   Γιώργος Αντωνιάδης 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων: Δρ. Γιώργος Κακούρης 
 
Λειτουργός Οικονοµικών:                                            Βασιλική Ρήγα 
 
Μέλος Ακαδηµαϊκού Προσωπικού:  Έλενα Καζάκου 
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών:  Γιώργος Μπουλίος 
 

 
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη: 
 

            Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων:   Δρ. Σωκράτης Ποταµίτης 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων:   Δρ. Γιώργος Κακούρης 
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Τέχνης και Σχεδιασµού:  Δρ. Νικολέτα Παπαµιχαήλ 
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Διοίκησης και Οικονοµίας: Λυκούργος Χατζηφάνης 
 
Δύο Αντιπρόσωποι της Σχολής :                           Στέφανος Χριστοδουλίδης  
                                                                      Ανδριανή Κυριάκου 
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών:   Γιώργος Μπουλίος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 
 
Πιο κάτω δίδονται τα κριτήρια διεκδίκησης των προσφεροµένων υποτροφιών κατ’ αναλογία επί των διδάκτρων, που 
ανέρχονται σε € 6950 ετησίως. 
        
                     1)   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
 
                           Βαθµός Απολυτηρίου              Ύψος Υποτροφίας                  Διάρκεια 
                                  18.00 – 18.49                     10%                              Ένα ακαδηµαϊκό έτος 
                                  18.50 – 19.49                     15%                              Ένα ακαδηµαϊκό έτος 
                                  19.50 – 20.00                     20%                              Ένα ακαδηµαϊκό έτος 
 
Βαθµοί που στηρίζονται σε άλλο τύπο αξιολόγησης (π.χ.  από 100) θα προσαρµόζονται στο πιο πάνω  σύστηµα των 
Λυκείων για να εξακριβώνεται το ποσοστό της Υποτροφίας. 
 

2)   ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

• Παιδί αγνοουµένου ή εγκλωβισµένου 
• Παιδί πολύτεκνης ή άπορης οικογένειας 
• Το να είναι κάποιος ορφανός 
• Μόνιµη συµµετοχή σε αθλητική οµάδα Α’ Κατηγορίας 

 
 
Ελάχ. Βαθµός Απολυτηρίου: 16 
 
Διάρκεια: Ένα Ακαδηµαϊκό Έτος 
 
Ύψος Υποτροφίας: Αποφασίζεται από το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο ανάλογα µε τα στοιχεία του αιτητή 
 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι µια περίπτωση δεν µπορεί να εξεταστεί ταυτόχρονα κάτω και από τις δύο κατηγορίες 
κριτηρίων. 
 
Οι αιτήσεις για υποτροφία πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο απολυτηρίου και άλλων σχετιζοµένων 
πιστοποιητικών για επιβεβαίωση του κριτηρίου βάσει του οποίου διεκδικείται η υποτροφία και να υποβληθούν στην 
πιο κάτω διεύθυνση το ταχύτερο: 
Επιτροπή Υποτροφιών  
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ΜΕΡΟΣ  Γ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ (ΠΡΙΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ) 
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                                                                                                      (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 18/03) 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
" ALEXANDER COLLEGE " 
 
 
 
 
 
 
[Άρθρo 29 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων 
του 1996 έως (Αρ.2) του 2007] 
 
 
Σηµειώσεις 
 
1. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Σχολής εγκρίθηκε κατά την ίδρυσή της µε το έγγραφο Υ.Π.Π. 
Αριθµό Φακέλου 7.14.12.23/3 ΙΣΤΕ Alexander College ηµεροµηνίας 27/07/2004. 
 
 
2. Η παρούσα δήλωση για µεταβολή στοιχείων του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής 
υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού στις 27/06/2007. Μετά από ορισµένες τροποποιήσεις, οι οποίες 
υποδείχθηκαν από το Υπουργείο µε το έγγραφο     Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ ALEXANDER COLLEGE ηµεροµηνίας 
………………………και οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην παρούσα δήλωση, δόθηκε έγκριση µε το έγγραφο Υ.Π.Π. 
ΙΣΤΕ ........................... ηµεροµηνίας ......................... 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                                                               ΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                             
 
Πίνακας Περιεχοµένων  2                                                                                               
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:      Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ 
ΜΟΡΦΗ               
 
1.    Εσωτερική λειτουργία της σχολής  5 
  1.1  Ιδιοκτήτης της σχολής 5 
1.2  Συµβούλιο της σχολής 5 
       1.2.(α)  Αναλόγια Εκπροσώπησης στο Συµβούλιο της σχολής 5 
       1.2.(β)  Ρόλος και Αρµοδιότητες Συµβουλίου 6 
1.3  Διεύθυνση της σχολής 6 
       1.3.(α)  Οργανωτική Διάρθρωση 6 
       1.3.(β)  Καθήκοντα και αρµοδιότητες των Διοικητικών Αξιωµατούχων και Υπευθύνων της σχολής 9 
2.    Εγγραφή, εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών  13 
       2.1  Εγγραφή και Μετεγγραφή Φοιτητών 13 
       2.1.(α)  Κριτήρια Εισδοχής Φοιτητών 13 
       2.1.(β) Διαδικασίες Εγγραφής 14 
       2.1.(γ)  Χρονικές Περίοδοι Εγγραφής 16 
       2.1.1.(α)  Μετεγγραφή Φοιτητών από ένα κλάδο της σχολής σε άλλο 17 
       2.1.1.(β)  Όροι Προαγωγής και Αποφοίτησης 17 
       2.1.1.(γ)  Μετεγγραφή Φοιτητών από άλλα Ιδρύµατα στη σχολή 17 
2.2.  Εξέταση, Βαθµολογία, Προαγωγή και (αποφοίτηση) 18 
      2.2.(α)  Τρόποι Εξέτασης και Βαθµολογίας 18 
      2.2.(β)  Όροι Προαγωγής και Αποφοίτησης 23 
2.3. Πειθαρχία, Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Φοιτητών 24 
      2.3.(α)  Τρόποι Διατήρησης Πειθαρχίας 24 
      2.3.(β)  Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Φοιτητών 25 
      2.3.(γ)  Όροι Επιστροφής Διδάκτρων 26 
3.    Εργασίες της σχολής, εορτές και αργίες  27 
4.    Πιστοποιητικά σπουδών που απονέµονται από τη σχολή  28  
5.    Οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού  28 
      5(α) Οργάνωση 28 
      5(β) Αρµοδιότητες 28 
      5(γ) Τρόποι Λειτουργίας 28 
6.    Δίδακτρα και άλλα δικαιώµατα και τέλη  29 
7.    Ίδρυση Επιτροπών  31  
      7(α) Ονοµασίες των Επιτροπών 31 
      7(β) Ο ρόλος των Επιτροπών 31 
      7(γ) Ο τρόπος Λειτουργίας των Επιτροπών 31 

9. Ηµεροµηνία Εφαρµογής του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής υπό τη νέα του    
      µορφή 32      
 
ΜΕΡΟΣ Β΄:    ΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
                       ΣΧΟΛΗΣ (ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 
 
Παράρτηµα 1:  Ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσης 
δήλωσης  34 
 
Παράρτηµα 2:  Ονοµαστικός κατάλογος όλων των µελών της διεύθυνσης της σχολής, για την  έδρα  
 της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατα της, κατά την ηµεροµηνία υποβολής  
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 της παρούσας δήλωση  35  
 
Παράρτηµα 3:  Πλήρεις ονοµασίες των διάφορων πιστοποιητικών σπουδών που απονέµονται από  
 τη σχολή, σε όλους τους εγγεγραµµένους κλάδους σπουδών, για την έδρα της  
 και ξεχωριστά για τα παραρτήµατά της, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της  
 παρούσας δήλωσης  36  
 
Παράρτηµα 4:  Τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων δικαιωµάτων και τελών που επιβάλλονται  
 στους φοιτητές, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης   37  
 
Παράρτηµα 5:  Ονοµαστική σύνθεση των διαφόρων Επιτροπών της σχολής, για την έδρα της  
 και ξεχωριστά για τα παραρτήµατά της, κατά το χρόνο υποβολής της  
 παρούσας δήλωσης  38  
 
Παράρτηµα 6:   Σχέδιο Υποτροφιών 39 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄:  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ (ΠΡΙΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ):  40  
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ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "ALEXANDER COLLEGE" 
 
Οδηγίες: 
 
1.  Προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να αντιγράψουν το παρόν έντυπο, µαζί µε τις οδηγίες του, στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, αφήνοντας τον κατάλληλο χώρο για κάθε καταχώρηση. Η συµπληρωµένη 
δήλωση πρέπει να αποτελεί ενιαίο έγγραφο, κατάλληλα σελιδωµένο. 
 
2.  Το νοµοθετικό πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας µιας σχολής εκτίθεται στα άρθρα 28 
και 29 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων του 1996     έως 07. Για ορισµένα στοιχεία του 
υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές στους Κανονισµούς Κ.Δ.Π. 143/96. 
 
3.  Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µιας σχολής είναι ένα από τα στοιχεία εγγραφής της (άρθρο 
15(1)(στ) των Νόµων). Σύµφωνα µε το άρθρο 23 των πιο πάνω Νόµων, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 
µιας σχολής δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί από τη σχολή χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Αρµόδιας 
Αρχής, ούτε είναι δυνατόν να µεταβάλλεται ο Κανονισµός λόγω εγγραφής νέων κλάδων ή λόγω άλλων ετήσιων 
αλλαγών, όπως το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές. 
 
Για τους πιο πάνω λόγους, στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας µιας σχολής πρέπει να εκτίθενται µόνον τα 
αµετάβλητα στοιχεία και οι γενικές αρχές. Αντίθετα στον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) µιας σχολής πρέπει να 
εκτίθενται (σύµφωνα µε το άρθρο 25 των πιο πάνω Νόµων) οι συγκεκριµένες λεπτοµέρειες µε τις οποίες 
υλοποιούνται οι γενικές αρχές του Εσωτερικού Κανονισµού της µέσα σ΄ ένα ακαδηµαϊκό έτος. Για παράδειγµα, 
στον Εσωτερικό Κανονισµό πρέπει να εκτίθεται η αναλογία εκπροσώπησης στο Συµβούλιο µιας σχολής των 
διαφόρων συντελεστών της (ιδιοκτήτης, καθηγητές και φοιτητές), ενώ στον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) 
πρέπει να εκτίθεται η ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής (άρθρα 25 και 28 των πιο πάνω 
Νόµων). Για το λόγο αυτό, στην παρούσα δήλωση τα Μέρη Β΄ και Γ΄ δεν αποτελούν µέρος του Κανονισµού, 
αλλά µόνον χρήσιµες επεξηγήσεις που παρατίθενται για σκοπούς πληρότητας. 
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ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗ 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ) 
 
1. Εσωτερική λειτουργία της σχολής: 
 
[Οδηγίες: Να δοθεί το πλήρες όνοµα του ιδιοκτήτη της σχολής. Αν ο ιδιοκτήτης της σχολής είναι εταιρεία, να δοθεί 
το πλήρες όνοµά της, ο αριθµός και η ηµεροµηνία εγγραφής της και τα πλήρη ονόµατα όλων των µετόχων της και 
όλων των διευθυντών ή διοικητικών συµβούλων της. 
Αν η σχολή έχει παραρτήµατα, να δοθούν τα πιο πάνω στοιχεία για την έδρα της και ξεχωριστά για κάθε παράρτηµά 
της.] 
 
1.1 Ιδιοκτήτης της σχολής: 
 
Απάντηση:   
 
Ιδιοκτήτης της Σχολής:  Alexander College Ltd 
Αριθµός Εγγραφής:  HE 149687 
Ηµεροµηνία εγγραφής:   21.06.2004 
 
Όνοµα Μετόχων:   Άντης Λόππας 
      
 
Διοικητικό Συµβούλιο:  Stephen Timms (Πρόεδρος) 

Άντης Λόππας 
    Μίκης Αντωνίου  
    Γιώργος Αντωνιάδης 
    
 
Γραµµατέας:   Άντης Λόππας 
 
 
1.2 Συµβούλιο της σχολής: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν: 
(α) Η αναλογία εκπροσώπησης στο Συµβούλιο της σχολής των διαφόρων συντελεστών της (ιδιοκτήτης, διδακτικό 
προσωπικό και φοιτητές) 
(β) ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου 
(γ) η ρύθµιση των εργασιών του Συµβουλίου. 
(Βλέπετε το άρθρο 28 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 53 και 58 της Κ.Δ.Π. 143/96.) Στο Παράρτηµα 
"1" του Μέρους Β΄ του παρόντος εγγράφου να δοθεί η πλήρης και ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης.] 
  
Απάντηση:  
 
1.2 (α)    Αναλογία Εκπροσώπησης στο Συµβούλιο της Σχολής. 
  
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου: 1 
Διευθυντής: 1   
Προϊστάµενοι Τµηµάτων: 2                             
Γραµµατέας Συµβουλίου: 1                              
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: 1 
Εκπρόσωπος Φοιτητών : 1                                                                                          
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1.2. (β)   Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου 
 
Το Συµβούλιο διοικεί τη σχολή και συµβουλεύει τον Ιδιοκτήτη όπως και τον Διευθυντή της σχολής για θέµατα που 
αφορούν ως επί το πλείστον: 
 

• Τα ωρολόγια και  ακαδηµαϊκά προγράµµατα των κλάδων σπουδών 
• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των κλάδων σπουδών της σχολής 
• Τις προϋποθέσεις εισδοχής στο Κολέγιο καθώς και τις προϋποθέσεις προαγωγής και αποφοίτησης 

των φοιτητών της Σχολής 
• Τροποποιήσεις και βελτιώσεις του Εσωτερικού Κανονισµού 
• Τον τρόπο Λειτουργίας της Σχολής    
• Τη διαµόρφωση της πολιτικής για θέµατα που αφορούν την σχολή 
• Τον εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της σχολής 

  
Στις ευθύνες του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής περιλαµβάνεται και ο καθορισµός του γενικού προγράµµατος 
της πολιτικής της, η εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για  ικανοποιητική στήριξη των προγραµµάτων της σχολής 
και η επιλογή του Γενικού Διευθυντή.  
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της σχολής έχει στη διάθεση του τους κατάλληλους µηχανισµούς που του επιτρέπουν να 
πληροφορείται κατά τρόπο ικανοποιητικό για την οικονοµική κατάσταση και σταθερότητα του Ιδρύµατος. 
 
Το Συµβούλιο της Σχολής βεβαιώνει ότι οι ληφθείσες από αυτό αποφάσεις παίρνονται πάντα µε γνώµονα την 
ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ελευθερία σκέψης των φοιτητών, την διατήρηση της υψηλής ποιότητας στην παροχή των 
υπηρεσιών και το καλώς νοούµενο συµφέρον των φοιτητών.   Επίσης το Συµβούλιο βεβαιώνει ότι οι αποφάσεις του 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο 67(Ι) του 1996 έως 2007 και µε τα 
στοιχεία έγκρισης της Σχολής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, και τις οδηγίες και κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
1.2. (γ)   Η ρύθµιση των εργασιών του Συµβουλίου 
 
Το Συµβούλιο του Κολεγίου συνέρχεται µια φορά κάθε τετράµηνο και εκτάκτως όταν κληθεί από τον ιδιοκτήτη. Οι 
υποδείξεις του αποτελούν σηµαντική καθοδήγηση για το Σώµα των Διευθυντών, το Ακαδηµαϊκό και το Διοικητικό 
Συµβούλιο. Του Συµβουλίου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής.  
 
Οι συνεδρίες καλούνται από τον ιδιοκτήτη. Το Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για την ύπαρξη απαρτίας 
και τη λήψη νοµίµων αποφάσεων είναι απαραίτητη η παρουσία 4 τουλάχιστον µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
ιδιοκτήτης έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Του Συµβουλίου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής. 
 
  
1.3   Διεύθυνση της σχολής: 
 
[Οδηγίες: 
(α)   Να καθορισθεί σαφώς η διοικητική δοµή της σχολής 
(β) Να προσδιοριστούν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των διαφόρων διοικητικών αξιωµατούχων της σχολής. 
Στη διοικητική ιεραρχία πρέπει να περιλαµβάνεται διευθυντής της σχολής και υπεύθυνος για κάθε κλάδο σπουδών. 
(Βλέπετε τα  άρθρα 15(1)(ε) και 44(στ) των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 54, 55, 56, 62 και 64 της Κ.Δ.Π. 
143/96.) 
Αν η σχολή έχει παραρτήµατα να δοθούν τα πιο πάνω στοιχεία για την έδρα της σχολής και ξεχωριστά για κάθε 
παράρτηµα της. 
Στο Παράρτηµα "2" του Μέρους Β΄ του παρόντος εγγράφου να δοθεί πλήρης και ονοµαστικός κατάλογος των µελών 
της διεύθυνσης της σχολής, για την έδρα της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατά της, κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της παρούσας δήλωσης.] 
 
Απάντηση:  
 
1.3. (α)  Οργανόγραµµα: Βλέπετε σελίδα 8  
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Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο 
 
Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο µετά τον Γενικό Διευθυντή. Στο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο 
µετέχει ως Πρόεδρος ο Υπεύθυνος Σπουδών και οι Υπεύθυνοι των Κλάδων.  
Συνέρχεται δύο φορές το εξάµηνο και ρυθµίζει θέµατα εκπαιδευτικού προγράµµατος, εκπαιδευτικού προσωπικού και 
σπουδαστών. Κατά τις συνελεύσεις του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου ο Υπεύθυνος Σπουδών ενηµερώνεται από τους 
Υπεύθυνους των Κλάδων για την πορεία των µαθηµάτων και τα προβλήµατα που ανακύπτουν σε κάθε κλάδο, για τις 
δυνατότητες των καθηγητών του κάθε κλάδου και την προσφορά τους. Από την πλευρά του ο Υπεύθυνος Σπουδών 
δίνει κατευθύνσεις και λύνει τα θέµατα της δικής του αρµοδιότητας ή µεταφέρει προβλήµατα για τα οποία δεν είναι 
αρµόδιος προς την Γενική Διεύθυνση. Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο επιλαµβάνεται ειδικών περιπτώσεων σπουδαστών  
δίνοντας λύσεις σε προβλήµατά τους.   
 
 
Αρµοδιότητες Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου 
 
Στο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο παρουσιάζονται και εξετάζονται όλα τα ζητήµατα γενικής πολιτικής που επηρεάζουν 
την ακαδηµαϊκή ζωή και ανάπτυξη της Σχολής. Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο επιπλέον  έχει την ευθύνη να ελέγχει να 
υποστηρίζει τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας έτσι ώστε να διατηρούνται τα ακαδηµαϊκά πρότυπα. Επιπλέον 
έχει τις ακόλουθες συγκεκριµένες λειτουργίες: 
 

- Να αναθεωρεί κατά περιόδους το περιεχόµενο της διδασκαλίας των προγραµµάτων και  να καθοδηγεί 
την µελλοντική ανάπτυξή τους 

 
- Να εγκρίνει την απονοµή των ακαδηµαϊκών τίτλων (πτυχίων, διπλωµάτων, πιστοποιητικών) 

 
- Να υπαγορεύει και να θεσπίζει κανονισµούς αναφορικά µε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας φοιτητής 

µπορεί να χρειαστεί ή να επιθυµεί την προσωρινή ή µόνιµη αποχώρηση του από όλο ή από µέρος του 
προγράµµατος σπουδών για λόγους πέραν της πειθαρχίας 

 
- Να ορίζει, να µεταφέρει ή να αποβάλλει εξεταστές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο 

 
- Να εγκρίνει και να µεταβιβάζει στο Συµβούλιο της Σχολής θέµατα που επηρεάζουν την διοίκηση και 

την ακαδηµαϊκή στρατηγική της Σχολής 
 

- Να αναθεωρεί και να κάνει συστάσεις σχετικά µε την ακαδηµαϊκή και συµβουλευτική υποστήριξη 
προς τους φοιτητές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

 
- Να δηµιουργήσει όπως και να κάνει άρση της δηµιουργίας επιτροπών και οµάδων ατόµων  για 

διάφορες λειτουργίας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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1.3.(β)    Καθήκόντα και αρµοδιότητες των διοικητικών αξιωµατούχων και Υπευθύνων της  
               σχολής   
 
Γενικός Διευθυντής 
 
Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία της σχολής επί καθηµερινής βάσης και ρυθµίζει όλα 
τα διοικητικά θέµατα του Κολεγίου: τη λειτουργία της Γραµµατείας, την αγορά, την επάρκεια και την συντήρηση 
των εξοπλισµών, τη λειτουργία και τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης, το συντονισµό του προσωπικού. Για θέµατα 
που άπτονται του οικονοµικού τοµέα ή του εκπαιδευτικού τοµέα συνεργάζεται αντίστοιχα µε τον Οικονοµικό 
Λειτουργό ή τον Υπεύθυνο Σπουδών. 
Μετέχει και προεδρεύει των διαφόρων επιτροπών και φέρει ευθύνη για την τήρηση και το σεβασµό των νόµων και 
των κανονισµών. 
 
 
Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή: 
 
-   Σχεδιασµός και ανάπτυξη σχεδίου δράσης το οποίο περιλαµβάνει: 

-  Βραχυπρόθεσµους Στόχους 
-  Μακροπρόθεσµους Στόχους 

-   Μέριµνα για αποκέντρωση και ανάθεση καθηκόντων σε τµηµατάρχες.  
-   Ενηµερωτικές συνεργασίες µε τους τµηµατάρχες τόσο από κοινού όσο και ξεχωριστά 

-  Αξιολόγηση πορείας 
-  Λήψη διορθωτικών µέτρων  

-   Μελέτη και αξιολόγηση νέων τάσεων. 
-   Φροντίδα για την εφαρµογή των Νόµων της Πολιτείας. 
-   Μέριµνα και αναβάθµιση προσωπικού. 
-   Μέριµνα Φοιτητών.  

-  Ανάπτυξη στόχων και σπουδών για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του γραφείου που    
    περιλαµβάνουν διαρρύθµιση, περιβάλλον, τηλεπικοινωνίες, ανάλυση κειµένων, αυτοµατοποίηση,    
    ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένων, σχεδιασµό εντύπων και έλεγχο. 

-  Ταύτιση µε νέες εξελίξεις, αποφασίζοντας και υιοθετώντας απαραίτητες αλλαγές στις    
    υφιστάµενες υπηρεσίες. 

-  Σχεδιασµός και εφαρµογή νέων υπηρεσιών που θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. 
-  Ανάπτυξη πολιτικής που θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. 
-  Επιλογή του πιο αποτελεσµατικού τρόπου εφαρµογής των ζητούµενων αλλαγών. 
-  Ετοιµασία του προϋπολογισµού του τµήµατος. 
-  Προσδιορισµός των αναγκών του προσωπικού. 
-  Απόφαση για τον απαιτούµενο χώρο και εξοπλισµό. 
-  Σχεδιασµός νέων λειτουργικών συστηµάτων. 

 
 
Καθήκοντα Υπεύθυνου Διοίκησης και Οικονοµικών   
 
Ο Υπεύθυνος  των Οικονοµικών  ευθύνεται για όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες του Κολεγίου. 
 

- Προετοιµάζει τους προϋπολογισµούς και εγκρίνει τα έξοδα. 
- Ελέγχει τις πηγές εσόδων και εξόδων και µελετά διαφορετικές µεθόδους χρηµατοδότησης. 
- Επεξεργάζεται διαφορετικές µεθόδους µε σκοπό την µείωση των υπαρχόντων εξόδων. 
- Βεβαιώνεται για την οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης για τα επόµενα 3-5 χρόνια. 
- Μελετά επίσης την µελλοντική αύξηση κεφαλαίου µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Κολεγίου. 
- Ελέγχει την λειτουργία του Λογιστηρίου και κάνει εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων 
 
Ο Διευθυντής Δηµοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη της οργάνωσης των εκδηλώσεων, της επικοινωνίας  του κολεγίου 
µε όλους τους εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες, του συντονισµού όλων των ενεργειών που σχετίζονται µε την 
προβολή εργασιών σπουδαστών ή άλλων δραστηριοτήτων του κολεγίου σε συνεργασία µε τους λοιπούς Διευθυντές, 
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Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
 
Ο Διευθυντής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης δίνει αναφορά στον Γενικό Διευθυντή για θέµατα που εµπίπτουν στις 
αρµοδιότητες του και είναι υπεύθυνος για την συνολική διαδικασία του σχεδιασµού και της ανάπτυξης του 
Ιδρύµατος συµπεριλαµβανοµένου την διεξαγωγή των ερευνών, των µελετών και της αξιολόγησης των σχεδίων 
ανάπτυξης του κολεγίου. Συµβουλεύει τον Διευθυντή σε θέµατα βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων πλάνων, 
είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Διοικητικής Επιτροπής και του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου. Επιβλέπει 
τη λειτουργία της Γραµµατείας και της Βιβλιοθήκης.       
 
 
Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης  
 
Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και την εύρυθµη λειτουργία όλου του 
εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας του Κολεγίου, για τα εργαστήρια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και για 
την συντήρηση του εξοπλισµού και της µηχανογράφησης και γενικά είναι υπεύθυνο για την οµαλή λειτουργία των 
ηλεκτρονικών συστηµάτων της σχολής. Ο υπεύθυνος του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης οργανώνει τη λειτουργία 
του Τµήµατος, φροντίζει για την επάρκεια και αρτιότητα των εξοπλισµών και εισηγείται την αντικατάσταση τους και 
την προµήθεια νέων. Επίσης ενηµερώνεται για την νέα τεχνολογία και προτείνει αγορές νέων σύγχρονων 
συστηµάτων που θα µπορούσαν να αναβαθµίσουν το επίπεδο της εκπαίδευσης καθώς και τη λειτουργία της Σχολής. 
 
 
Καθήκοντα Υπεύθυνου Τεχνικής Υποστήριξης 
 

- Τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισµού του εργαστηρίου των Η/Υ 
- Τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισµού του γραφειακού προσωπικού 
- Τεχνική Υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Δικτύου του εργαστηρίου των Η/Υ 
- Τεχνική Υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Δικτύου του γραφειακού προσωπικού 
- Τεχνική Υποστήριξη της σύνδεσης των Η/Υ της Σχολής µε το Διαδίκτυο.   

 
 
Βοηθητικό Προσωπικό 
 
Το Βοηθητικό Προσωπικό του κολεγίου είναι υπεύθυνο για την φύλαξη και συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εποπτικών µέσων και υλικοτεχνικής υποδοµής. Επίσης φροντίζει για την εξυπηρέτηση των 
καθηγητών και σπουδαστών στη χρήση κάθε είδους εξοπλισµού. Υπάγεται στον Διοικητικό Διευθυντή. 
 
Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 
 
Ο Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων επιβλέπει τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα µε απώτερο στόχο να: 
- Ηγείται της ανάπτυξης και της διατήρησης των καλύτερων δυνατών εκπαιδευτικών προγραµµάτων   
  και υπηρεσιών που παρέχονται στους φοιτητές. 
- Να εµπνέει, να καθοδηγεί να κατευθύνει, τόσο τους Υπευθύνους των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων όσο  
  και κάθε µέλος του προσωπικού το οποίο παρέχει υπηρεσίες και στήριξη στους σπουδαστές έτσι  
  ώστε να επιτυγχάνονται τα υψηλότερα επίπεδα παροχής υπηρεσιών προς στους σπουδαστές.  
Καθήκοντα Υπευθύνου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 
 
Οι αρµοδιότητες του Υπεύθυνου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων αφορούν θέµατα που σχετίζονται µε: 
 

- Την Ακαδηµαϊκή Πολιτική και τα  Ακαδηµαϊκά Προγράµµατα. 
- Την ενίσχυσης, τον συντονισµό και την εκτέλεση όλων των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων του 

κολεγίου. 
- Συνεργασίες και συµφωνίες µε άλλα Ακαδηµαϊκά Ινστιτούτα  
- Την επίβλεψη των Υπευθύνων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 
- Την εποπτεία του γραµµατειακού προσωπικού και του προσωπικού που σχετίζονται µε ακαδηµαϊκά 

θέµατα 
- Την περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής  
- Τον καταµερισµό του εξοπλισµού και του χώρου της σχολής ανάλογα µε τις ανάγκες.  
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Ακαδηµαϊκός Λειτουργός 
 
Στόχος του Ακαδηµαϊκού Λειτουργού είναι να ηγείται της ανάπτυξης και της συντήρησης των καλύτερων δυνατόν 
ακαδηµαϊκών προγραµµάτων και υπηρεσιών. Να εµπνέει να καθοδηγεί και να κατευθύνει τους υπευθύνους των 
ακαδηµαϊκών τµηµάτων µε στόχο την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων της τελειότητας έτσι ώστε σε κάθε 
φοιτητή που εγγράφεται στο κολέγιο να του παρέχεται µια πλήρης, πολύτιµη, µεστή σε περιεχόµενο και άκρως 
ικανοποιητική σε προσωπικό επίπεδο εκπαίδευση. 
 
Ο Ακαδηµαϊκός Λειτουργός  έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης όλων των εργασιών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο: της 
τήρησης των αρχείων, της διακίνησης των απουσιολογίων, της καταγραφής και διακίνησης των βαθµολογιών, του 
ωρολογίου προγράµµατος, της αλληλογραφίας – επικοινωνίας, της παροχής πληροφοριών προς τους σπουδαστές. 
Συµµετέχει επίσης στην κατάρτιση των προγραµµάτων εξετάσεων και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο τµήµατος, 
διευκολύνει επίσης την επικοινωνία µεταξύ των µελών του κολεγίου. 
 
Ο Ακαδηµαϊκός Λειτουργός είναι σε θέση να εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την φοίτηση των σπουδαστών 
του κολεγίου, την εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων και την βαθµολογική τους κατάσταση 
συµβουλευόµενη τα µητρώα και τις καταστάσεις της. Οι βεβαιώσεις εκδίδονται µετά από αίτηση των ιδίων των 
σπουδαστών ή των κηδεµόνων τους. Ο Ακαδηµαϊκός Λειτουργός υποχρεούται να δίνει πληροφορίες για τις σπουδές 
του κολεγίου ενώ πληροφορίες για την ύλη και τις εξετάσεις δίδονται από τους Υπευθύνους των Κλάδων και τους 
Υπευθύνους Σπουδών.  
 
 
Καθήκοντα Ακαδηµαϊκού Λειτουργού 
 
-  Τελική έγκριση αιτήσεων εισδοχής και κατάταξη φοιτητών σε κλάδους και εξάµηνα σπουδών.    
-  Καταρτισµός καταλόγου προσφερόµενων θεµάτων του εξαµήνου και αναλόγως του Ωρολογίου   
   Προγράµµατος. 

- Συντονισµός για την σωστή διεξαγωγή του προγράµµατος µέσω των υπευθύνων των κλάδων    
   σπουδών το οποίο περιλαµβάνει:  
 
(α) Διεκπεραίωση του Αναλυτικού Προγράµµατος των θεµάτων            
(β) Τήρηση  των κανονισµών αξιολόγησης των φοιτητών  
 

- Προετοιµασία και σωστή διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων του εξαµήνου σύµφωνα µε τους   
   κανονισµούς το οποίο περιλαµβάνει: 
 
(α) Καταρτισµό Ωρολογίου Προγράµµατος Εξετάσεων 
(β) Συντονισµό επιτηρήσεων   
(γ) Υπολογισµό αποτελεσµάτων 
-  Συντονισµός για τον υπολογισµό των τελικών αποτελεσµάτων του εξαµήνου και κατάταξη των    
   φοιτητών για προαγωγή, βράβευση και απονοµή υποτροφιών ανάλογα µε αυτά. 
-  Προετοιµασία της διαδικασίας αποφοίτησης των φοιτητών η οποία περιλαµβάνει:  
 
(α) Την έκδοση των Ακαδηµαϊκών  Ενδεικτικών (transcripts) 
(β) Την έκδοση των Πιστοποιητικών Σπουδών 
 

- Συντονισµός για την ανάπτυξη καινούργιων προγραµµάτων σπουδών. 
- Επικοινωνία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
- Τήρηση αρχείων για όλα τα παραπάνω 

 
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Σπουδών 
 
Κύρια ευθύνη του Υπεύθυνου του Τµήµατος είναι τόσο το µέρος που αφορά την Διδασκαλία, την Εκµάθηση και την 
Μεταφορά της γνώσης προς τους σπουδαστές όσο και ο συντονισµός όλου του εκπαιδευτικού έργου. Συνεργάζεται 
στενά µε όλους τους Υπεύθυνους των Κλάδων και παρακολουθεί την πορεία της εκπαίδευσης µετέχοντας σε 
διάφορες επιτροπές που οργανώνονται για την οµαλή λειτουργία και τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Η 
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: Να ηγείται των συζητήσεων σε διάφορα θέµατα και να ενισχύει την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, επίσης να ηγείται σε θέµατα στρατηγικής και πολιτικής. Όσον αφορά λειτουργικά θέµατα οι 
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αρµοδιότητες του Υπευθύνου του τµηµάτων καλύπτουν τα πεδία της επιστράτευσης, της εισαγωγής, της ανάθεσης 
καθηκόντων, της προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
 
Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος οργανώνει το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, την διαδικασία αξιολόγησης, ηγείται της οµάδας 
αξιολόγησης και της οµάδας του κάθε κλάδου συνδέεται µε τους εξωτερικούς εξεταστές και είναι στην διάθεση των 
φοιτητών όταν επικαλεστεί. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις επιτροπές των τµηµάτων και στις συνεδριάσεις ή 
συσκέψεις των επιτροπών ή των φοιτητών. 
 
 
Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος εποπτεύει τη λειτουργία της Γραµµατείας και έχει την ευθύνη προώθησης των 
αποφάσεων της Διοίκησης προς τους καθηγητές και τους σπουδαστές. Επιλύει προβλήµατα και παράπονα των 
σπουδαστών ή τους παραπέµπει στην αρµόδια κάθε φορά Διεύθυνση. Συµµετέχει επίσης στην παρακολούθηση της 
ροής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 
Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών 
 
Έχουν την ευθύνη για την πορεία του προγράµµατος του κλάδου τους, την παρακολούθηση του και την συγκέντρωση 
των πληροφοριών και ετήσιων αναφορών (reports) από όλους τους υπεύθυνους καθηγητές του κλάδου τους. 
Γνωρίζουν λεπτοµερώς και αντιµετωπίζουν τα όποια εκπαιδευτικά προβλήµατα προκύπτουν στον κλάδο τους. Ο 
Υπεύθυνος του Κλάδου είναι αυτός που φροντίζει για την ορθή διεξαγωγή και την λειτουργία του κλάδου. Κύριο 
µέληµα του Υπεύθυνου του κλάδου είναι η επιστράτευση και η πρόοδος των φοιτητών µέχρι την αποφοίτησή τους. 
Φροντίζουν µε διάφορες στρατηγικές να επιτυγχάνουν το στο στόχο τους ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες των 
φοιτητών. Μαζί µε την οµάδα του κλάδου σχεδιάζουν την πολιτική του τρόπου διδασκαλίας και εκµάθησης την 
µέθοδο της αξιολόγησης, το πρόγραµµα µε τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν από τους υπεύθυνους των 
µαθηµάτων κατά την διεξαγωγή των µαθηµάτων. Επίσης παρακολουθούν την εφαρµογή του προγράµµατος, και 
αξιολογούν τον κλάδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. 
 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος  
 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος υποστηρίζει τον Υπεύθυνο του Τµήµατος και τον Υπεύθυνο του Κλάδου. 
Η θεµελιώδης λειτουργία του είναι η οργάνωση και η διατήρηση του συστήµατος εγγραφής των φοιτητών για το 
λόγο αυτό σχετίζεται άµεσα τόσο µε τους φοιτητές όσο και µε Υπευθύνους των Κλάδων. Έχει επίσης πλήρη 
ενηµέρωση των ακαδηµαϊκών εγγραφών. 
 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος υποστηρίζει τον Υπεύθυνο του Κλάδου σε θέµατα που σχετίζονται µε τις 
αιτήσεις των φοιτητών, την εισδοχή των φοιτητών, την αποχώρηση των φοιτητών, ή την αλλαγή κλάδου που πιθανόν 
να επιθυµεί κάποιος φοιτητής. 
 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος διατηρεί τις ακόλουθες εγγραφές: αρχείο µε το προφίλ του κάθε φοιτητή, 
αρχείο µε τις εγγραφές των µαθηµάτων, αρχείο µε τους κλάδους των µαθηµάτων και αρχείο µε τις λίστες των 
φοιτητών.  Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος εκτελεί τα ακόλουθα: τις εγγραφές, την δηµιουργία του αρχείου 
των φοιτητών, την δηµιουργία του αρχείου των µαθηµάτων, την οργάνωση των επιτροπών, τη συλλογή των βαθµών, 
την εισαγωγή των βαθµών, τη δηµιουργία του καταλόγου προαγωγής των φοιτητών και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία 
που σχετίζεται µε την διαχείριση του προγράµµατος. 
 
 
2. Εγγραφή, εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών: 
 
2.1 Εγγραφή (και µετεγγραφή) φοιτητών: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς: 
(α) τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών, 
(β) οι διαδικασίες εγγραφής και 
(γ) οι χρονικές περίοδοι εγγραφής των φοιτητών στη σχολή. 
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(Βλέπετε τον ορισµό της "σχολής" στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 6 και 9 της Κ.Δ.Π. 
143/96.) 
Επίσης, να καθορισθεί σαφώς η πολιτική της σχολής αναφορικά µε τη µετεγγραφή φοιτητών: 
(α) από έναν κλάδο της σχολής σε άλλο 
(β) από το ένα παράρτηµα της σχολής σε άλλο 
(γ) από άλλα ιδρύµατα στη σχολή. 
(Βλέπετε τον ορισµό της "σχολής" στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 6 και 9 της Κ.Δ.Π. 
143/96.) 
 
Απάντηση: 
  
2.1. (α)    Κριτήρια Εισδοχής Φοιτητών 
 
Το κολέγιο Alexander δέχεται φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, χρώµατος, φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, ή εθνικής 
καταγωγής. 
 
Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στο Alexander College εξετάζονται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. Αυτά έχουν 
θεσπιστεί προκειµένου να διαπιστώνεται αν οι φοιτητές ανάλογα µε τα προσόντα που διαθέτουν µπορούν να 
τοποθετηθούν στα ανάλογα προγράµµατα για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν επιτυχώς τον ακαδηµαϊκό τους στόχο.   
 
Κάθε φοιτητής πρέπει να είναι απόφοιτος από σχολείο µέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης ή να 
κατέχει άλλο ισοδύναµο προσόν. Η εισδοχή των νέων φοιτητών γίνεται δύο φορές το χρόνο. Το Σεπτέµβριο-
Οκτώβριο για το Χειµερινό Εξάµηνο σπουδών (Α΄) και τον Ιανουαρίου-Φεβρουάριο για το Εαρινό Εξάµηνο 
σπουδών (Β΄). Εγγραφές επίσης γίνονται και στην αρχή της Θερινής Περιόδου (Ιούνιο) για τους φοιτητές που 
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν  εντατικά προπαρασκευαστικά προγράµµατα της Αγγλικής Γλώσσας. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 
 

7. Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 
8. Πιστοποιητικό 12-ετούς φοίτησης µε ικανοποιητική επίδοση (15/20) ή ισοδύναµο για αλλοδαπούς ανάλογα 

µε τη χώρα προέλευσης. 
9. Πιστοποιητικά εξετάσεων G.C.E. (5 O Level και 2 Α Level).  
10. Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή προσόν κρίνει η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή ισοδύναµο και αντίστοιχο των 

πιο πάνω για αποδοχή. 
11. Ισοδύναµα µε τα πιο πάνω εξετάζονται ανάλογα και τεκµηριώνονται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. 
12. Για εγγραφή στους κλάδους Interior και Graphic Design απαιτείται προπαίδεια σε µαθήµατα Τέχνης. Για 

εξακρίβωση των πιο πάνω θα απαιτούνται πιστοποιητικά ή portfolio καλλιτεχνικής δουλειάς ή άλλο 
ισοδύναµο προσόν που θα κρίνει η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. 

 
Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει το κατάλληλο επίπεδο για την παρακολούθηση κάποιου κλάδου τότε 
µπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να ενταχθεί στο προπαρασκευαστικό έτος σπουδών.  
 
 
Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 
 
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων στο Alexander College είναι η Αγγλική. Ένας υποψήφιος του οποίου η 
µητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική µπορεί να κληθεί να παρουσιάσει αποδεικτικό γνώσης του γραπτού και 
προφορικού λόγου στην Αγγλική όπως το TOEFL µε βαθµό τουλάχιστον 500 ή το G.C.E O.L. ή άλλο ισότιµο 
πιστοποιητικό. Αλλιώς ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακαθίσει σε κατατακτήρια εξέταση του Κολεγίου. Στην 
περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις τότε θα κατατάσσεται στο αντίστοιχο 
Προπαρασκευαστικό Έτος του κλάδου σπουδών για τον οποίο έχει εγγραφεί.  
 
Στην περίπτωση των Κυπρίων φοιτητών το απολυτήριο λυκείου θεωρείται ικανοποιητικό προσόν µόνο στην 
περίπτωση που ο βαθµός που κατέχει ο φοιτητής στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας ξεκινάει από 16 µε άριστα το 
20 (16/20).  Στην περίπτωση που ο βαθµός του είναι µεταξύ 14-15/20, τότε θα υποχρεούται να παρακολουθεί το 
µάθηµα Αγγλικής Γλώσσας που προσφέρεται και διδάσκεται στον κλάδο σπουδών για τον οποίο έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον.    
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2.1. (β)    Διαδικασίες Εγγραφής   
 
Οι αιτήσεις για εισδοχή στο Alexander College εξετάζονται και αξιολογούνται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή η 
οποία παίρνει την τελική απόφαση σχετικά µε την αίτηση.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή: 
  

• Για την εγγραφή απαιτείται η συµπλήρωση της ειδικής έντυπης αίτησης την οποία µπορούν να 
προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι από το Γραφείο Εισδοχής ή από την Γραµµατεία της Σχολής και 
την οποία θα πρέπει να αποστείλουν  στην ακόλουθη Διεύθυνση:  

Γραφείο Εισδοχής, Alexander College, P.O.Box 45081, Λάρνακα, Κύπρος.  
Η Φόρµα Αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των € 150 σαν δικαίωµα αίτησης και το οποίο είναι µη 
επιστρεφόµενο. 
 

• Αν ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών, την αίτηση εγγραφής του συνυπογράφει ένας από τους 
γονείς ή άλλος κηδεµόνας, ο οποίος αναλαµβάνει εγγυητής της καταβολής των ετήσιων 
διδάκτρων. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση του κολεγίου έχει το δικαίωµα να ενηµερώνει το 
γονέα ή κηδεµόνα για την πορεία του σπουδαστή. 

 
• Πιστοποιηµένο Δελτίο Ακαδηµαϊκής Επίδοσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε 

την Φόρµα της Αίτησης και το επίσηµο ακαδηµαϊκό δελτίο επίδοσης της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση υποψηφίων µε ανώτερο επίπεδο σπουδών απαιτείται η προσκόµιση 
των σχετικών εγγράφων. 

 
Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι που η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η αγγλική θα 
πρέπει να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που ορίζεται από το κολέγιο. Για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι 
διπλώµατος της αγγλικής γλώσσας και συγκεκριµένα κάτοχοι TOEFL µε ελάχιστο 500 ή είναι κάτοχοι του G.C.E.O. 
Level µε βαθµό C θα εξαιρούνται από την γραπτή εξέταση και θα τοποθετούνται στον κλάδο για τον οποίο έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
 
Στην περίπτωση των Κυπρίων φοιτητών το απολυτήριο λυκείου θεωρείται ικανοποιητικό προσόν µόνο στην 
περίπτωση που ο βαθµός που κατέχει ο φοιτητής στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας ξεκινάει από 16 µε άριστα το 
20 (16/20).   
 
 
Αλλοδαποί Φοιτητές 
  
Στην περίπτωση των αλλοδαπών φοιτητών Άδεια Παραµονής θα εκδίδεται για τους αλλοδαπούς φοιτητές από τη 
στιγµή που αυτοί θα πληρούν τα κριτήρια εισδοχής. Όλα τα απαραίτητα έντυπα εγγραφής πρέπει να εσωκλείονται σε 
φάκελο και να αποστέλλονται στο Γραφείο Εισδοχής τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη του εξαµήνου. Οι 
αλλοδαποί φοιτητές προκειµένου να εξασφαλίσουν θεώρηση Διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλουν στον Λειτουργό 
Μετανάστευσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συµπληρωµένα έντυπα αίτησης, έγγραφα, δίδακτρα, τέλη, και 
εγγυήσεις πρέπει να φτάσουν στο γραφείο αιτήσεων  πριν τις 31 Αυγούστου  για το Χειµερινό Εξάµηνο και πριν τις 
20 Δεκεµβρίου για το Εαρινό Εξάµηνο. 
 
Η Φόρµα Αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των € 150 σαν δικαίωµα αίτησης και το οποίο είναι µη 
επιστρεφόµενο. 
Οι υποψήφιοι που κατέχουν άλλα ακαδηµαϊκά προσόντα πρέπει να προσκοµίσουν Επικυρωµένα Αντίγραφα των 
ακαδηµαϊκών προσόντων τους.  Στην περίπτωση που τα ακαδηµαϊκά προσόντα δεν είναι στην Αγγλική γλώσσα 
πρέπει αυτά να συνοδεύονται από επίσηµη ή επικυρωµένη µετάφραση στην αγγλική γλώσσα. 
 
Οι υποψήφιοι που η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η αγγλική θα πρέπει να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που 
ορίζεται από το κολέγιο. Για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι διπλώµατος της αγγλικής γλώσσας και 
συγκεκριµένα κάτοχοι TOEFL µε ελάχιστο 500 ή µε βαθµό C ή είναι κάτοχοι του G.C.E.O. Level θα εξαιρούνται 
από την γραπτή εξέταση και θα τοποθετούνται στον κλάδο για τον οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
 
 
Visa 
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Στους φοιτητές θα παραχωρείται Προσωρινή Άδεια Παραµονής µετά την άφιξη τους στον αερολιµένα της χώρας 
εισόδου. Μόνιµη Άδεια Παραµονής θα εκδίδεται όταν ο φοιτητής πληροί όλες οι προϋποθέσεις εισδοχής, εγγραφής 
και εξόφλησης διδάκτρων. 
 
  
Παραχώρηση θέσης Φοιτητή (χωρών εντός Ε.Ε.) 
 
Παραχώρηση θέσης φοιτητή για επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή επόµενη θερινή περίοδο εντατικής εργασίας µπορεί 
να γίνεται οποτεδήποτε. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός στη σχολή 
τότε αν πληροί τόσο τις προϋποθέσεις για εισδοχή στη σχολή όσο και της νοµοθεσίας τότε η σχολή του παραχωρεί 
θέση σε συγκεκριµένο έτος, εξάµηνο, και περίοδο ανάλογα µε την περίπτωση. 
 
Ο υποψήφιος φοιτητής αφού καταβάλλει την προβλεπόµενη προκαταβολή η οποία αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών, 
θα καταχωρείται από τη Σχολή στα Αρχεία Παραχώρησης Θέσεων Φοιτητών - Admissions Register Archives». Στην 
περίπτωση που ο φοιτητής τελικά δεν εγγραφεί στη σχολή τότε αυτός δεν θα καταχωρηθεί στο «Βιβλίο Μητρώο 
Φοιτητών – Students Register Book» γιατί δεν θα θεωρείται φοιτητής. 
Εγγραφή Νέων ή Συνεχιζόντων Φοιτητών  
 
Η εγγραφή ενός φοιτητή συνδέεται άµεσα µε την καταχώρηση του φοιτητή στο «Μητρώο Φοιτητών». Η εγγραφή 
στο βιβλίο του «Μητρώου Φοιτητών» γίνεται µόνο µια φορά και όχι κάθε εξάµηνο ούτε κάθε χρόνο. Η εγγραφή των 
νέων φοιτητών στο «Μητρώο Φοιτητών» πραγµατοποιείται πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Ο φοιτητής 
παρουσιάζεται και αφού έχει καταβάλλει την προβλεπόµενη προκαταβολή καταχωρείται στο «Βιβλίο Μητρώο 
Φοιτητών» και παράλληλα συµπληρώνει και την «Φόρµα Εγγραφής – Registration Form» στην οποία αναφέρονται 
περισσότερες λεπτοµέρειες για τον φοιτητή και οι οποίες καθορίζονται από την Σχολή. 
 
Η συνεχιζόµενη εγγραφή ενός φοιτητή από το πρώτο εξάµηνο στο δεύτερο θα γίνεται µε την συµπλήρωση της 
«Φόρµας Εγγραφής Συνεχιζόντων Φοιτητών - Enrollment Continuing Form» χωρίς να επηρεάζεται το Μητρώο των 
Φοιτητών. Όταν συµπληρωθούν οι εγγραφές του ακαδηµαϊκού εξαµήνου καταρτίζεται αλφαβητικός κατάλογος των 
εγγεγραµµένων φοιτητών κατά κλάδο και εξάµηνο σπουδών.   
 
Ο φοιτητής µε την βοήθεια του Ακαδηµαϊκού Διευθυντή ή Ακαδηµαϊκού Συµβούλου επιλέγει ένα πρόγραµµα 
µερικής ή πλήρους φοίτησης το οποίο αποτελείται από υποχρεωτικά για τον κλάδο µαθήµατα όπως και επιλογής.  
 
Οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. πρέπει να ακολουθούν το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης ή το 
ελάχιστο που προβλέπεται από το νόµο. 
 
Για την εγγραφή στα επόµενα έτη σπουδών των ήδη εγγεγραµµένων σπουδαστών του κολεγίου απαιτείται η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους ως προς τις εξετάσεις του προηγούµενου έτους, τις απουσίες και τα δίδακτρα 
όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό. 
 
Το κολέγιο διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει δεκτή την αίτηση εγγραφής του υποψηφίου ή του σπουδαστή που δεν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα. ( Βλέπε σελίδα 24 πειθαρχία) 
 
 
2.1. (γ)    Χρονικές Περίοδοι Εγγραφής των Φοιτητών 
 
Το κολέγιο λειτουργεί µε το σύστηµα των ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Το πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο (Χειµερινό 
Εξάµηνο - Fall Semester) αρχίζει στις  2  Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου. Το δεύτερο ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο αρχίζει στις 1 Φεβρουαρίου και τελειώνει στις 31 Μαΐου. Τα µαθήµατα του πρώτου ακαδηµαϊκού εξαµήνου 
ξεκινούν την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη και τελειώνουν κατά το τέλος του Ιανουαρίου συµπεριλαµβανοµένου 
και της εξεταστικής περιόδου διάρκειας µιας εβδοµάδας. Τα µαθήµατα του δευτέρου ακαδηµαϊκού εξαµήνου 
ξεκινούν στις 1 Φεβρουαρίου και τελειώνουν στις 31 Μαΐου συµπεριλαµβανοµένου και της εξεταστικής περιόδου 
διάρκειας µιας εβδοµάδας. Για τις ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των ακαδηµαϊκών εξαµήνων ο φοιτητής 
µπορεί να ενηµερώνεται από τον Οδηγό Σπουδών στον οποίο αυτές αναγράφονται. 
  
Οι εγγραφές των φοιτητών για το πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο γίνονται το Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο πριν από 
την έναρξη των µαθηµάτων. Για το δεύτερο ακαδηµαϊκό εξάµηνο τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο πριν την έναρξη 
των µαθηµάτων. Και για τη θερινή εντατική σειρά µαθηµάτων  τον Ιούνιο και Ιούλιο πριν από την έναρξη των 
µαθηµάτων.  
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Εκπρόθεσµες εγγραφές φοιτητών µπορεί να γίνονται εντός δυο εβδοµάδων µετά την έναρξη των µαθηµάτων τόσο για 
το χειµερινό όσο και για το εαρινό εξάµηνο σπουδών. Για το θερινό εξάµηνο σπουδών εκπρόθεσµες εγγραφές 
ισχύουν εντός µιας εβδοµάδας µετά την έναρξη των µαθηµάτων. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών οι παραπάνω 
ηµεροµηνίες µετατίθενται ανάλογα µε τις ηµεροµηνίες που ορίζονται από το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 
Μετανάστευσης.  
 
 
Το εντατικό καλοκαιρινό πρόγραµµα της Αγγλικής Γλώσσας το οποίο διαρκεί 10 εβδοµάδες ξεκινάει στις αρχές του 
Ιουλίου και τελειώνει στο τέλος Σεπτέµβρη. Για τις ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των µαθηµάτων 
παροµοίως όπως και για τα άλλα εξάµηνα οι σπουδαστές ενηµερώνονται από τον Οδηγό Σπουδών. Οι εξετάσεις του 
καλοκαιρινού προγράµµατος γίνονται στο τέλος του Σεπτέµβρη. Μέσα σε αυτή την περίοδο ένας φοιτητής έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει το εντατικό πρόγραµµα ώστε να δώσει επιτυχώς εξετάσεις.   
 
Η βαθµολόγια των φοιτητών καταχωρείται στο Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.  
 
 
 2.1.1(α)    Μετεγγραφή φοιτητών από ένα κλάδο της σχολής σε άλλο. 
 
Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να µετεγγραφεί σε κάποιον άλλο κλάδο αυτό πρέπει να εγκρίνεται 
γραπτώς από το Ακαδηµαϊκή Επιτροπή µετά από σχετική αίτηση του φοιτητή και αφού εξεταστούν και αξιολογηθούν 
τα προσόντα του ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλάδου. Παράληψη παρουσίας στα µαθήµατα ή 
απλή αναφορά του καθηγητή δεν αποτελεί επίσηµη αίτηση για αλλαγή κλάδου. Η αλλαγή κλάδου µπορεί να γίνει 
µετά το τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου ή εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την έναρξη των µαθηµάτων του 
εξαµήνου. Αυτή γίνεται µε την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή του κλάδου. Στην περίπτωση αλλαγής κλάδου 
οι πιστωτικές µονάδες µεταφέρονται µόνο στην περίπτωση που οι κλάδοι είναι συναφείς µεταξύ τους. 
 
 
2.1.1. (β)    Μετεγγραφή φοιτητών από το  ένα παράρτηµα της σχολής σε άλλο. 
 
Μη εφαρµόσιµο λόγω µη ύπαρξης παραρτήµατος. 
 
 
2.1.1. (γ)    Μετεγγραφή φοιτητών από άλλα ιδρύµατα στη σχολή 
 
Φοιτητές που φοιτούν σε άλλο Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιθυµούν να µετεγγραφούν σε συναφή ή ίδιο 
κλάδο στο Alexander College πρέπει να παρουσιάσουν στο Τµήµα Εισδοχής τα ακόλουθα έγγραφα: 

5) Μια αίτηση µετεγγραφής. 
6) Επίσηµη και ολοκληρωµένη ακαδηµαϊκή αναλυτική βαθµολογία (academic transcript).  
7) Επίσηµη και ολοκληρωµένη περιγραφή των θεµάτων που παρακολουθούσε στο Ίδρυµα που 

φοιτούσε. 
8) Στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών η οριστικοποίηση της µετεγγραφής γίνεται µετά την 

έγκριση από το Λειτουργό Μετανάστευσης 
 
Μεταφερόµενες Πιστωτικές Μονάδες µπορούν να γίνουν αποδεκτές από το Alexander College µόνο αν έχουν βαθµό 
τουλάχιστον ‘’Pass’’. Ο µετεγγραφής  φοιτητής πρέπει να καλύψει τουλάχιστον ένα έτος φοίτησης στα διετή 
προγράµµατα σπουδών και δυο έτη φοίτησης στα τριετή.  Σε ειδικές περιπτώσεις και µετά από απόφαση του 
Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου µπορεί κάποιος να γίνει δεκτός και στο τρίτο έτος φοίτησης. 
 
Εάν η γλώσσα διδασκαλίας στο ίδρυµα όπου φοιτούσε ο φοιτητής δεν ήταν η αγγλική γλώσσα τότε ο φοιτητής θα 
πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το κολέγιο επίσης έχει την δυνατότητα να 
ζητήσει από τον φοιτητή να παρακαθίσει σε εξετάσεις έτσι ώστε να εξακριβωθεί η ικανότητα του φοιτητή να 
παρακολουθήσει τα µαθήµατα του κλάδου που ζητά να µεταφέρει.  
 
Κάθε περίπτωση µετεγγραφής από άλλα ιδρύµατα στη σχολή χρίζεται ανάλογης µεταχείρισης ανάλογα µε το ίδρυµα 
από το οποίο προέρχεται ο φοιτητής καθώς επίσης και από τους βαθµούς και την δουλειά (portfolio) που θα 
παρουσιάσει στο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο. 
 
2.2 Εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή (και αποφοίτηση) των φοιτητών: 
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[Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς: 
(α) Οι τρόποι εξέτασης και βαθµολογίας των φοιτητών και 
(β) οι όροι προαγωγής και αποφοίτησής των φοιτητών από τη σχολή. 
(Βλέπετε το άρθρο 29(3) των πιο πάνω Νόµων και τον Κανονισµό 10 της Κ.Δ.Π. 143/96.)] 
 
Απάντηση: 
 
2.2. (α)    Τρόποι εξέτασης και βαθµολογίας των φοιτητών 
 
Το κολέγιο λειτουργεί µε βάση το σύστηµα των ακαδηµαϊκών εξαµήνων και το µέτρο υπολογισµού της ακαδηµαϊκής 
δουλειάς είναι η πιστωτική µονάδα (ή οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας). Μια πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε µια 
διδακτική περίοδο την εβδοµάδα διάρκειας εξήντα λεπτών. Η επιλογή των µαθηµάτων γίνεται µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 
 
Η δουλειά του φοιτητή σε κάθε µάθηµα υπολογίζεται για όλο το ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Διαγωνίσµατα και εργασίες 
βοηθούν το φοιτητή να ξέρει το επίπεδο του στο συγκεκριµένο µάθηµα. Οι τελικές εξετάσεις βασίζονται στην ύλη 
όλου του ακαδηµαϊκού εξαµήνου και το αποτέλεσµα σε αυτές σε συνδυασµό µε την επίδοση κατά τη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου και το βαθµό παρουσίας θα αποτελέσουν το βαθµό του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
 
Το σύστηµα βαθµολογίας του ακαδηµαϊκού εξαµήνου που ισχύει στα ακαδηµαϊκά προγράµµατα διαµορφώνεται 
ανάλογα µε τον κατεύθυνση του κάθε κλάδου αν είναι θεωρητική ή πρακτική και έχει ως εξής: 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 
60% 

 
30% 

 
10% 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
ΨΗΦΙΟ 

  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 
30% 

 
60% 

 
10% 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
ΨΗΦΙΟ 

 
Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πρακτικά 
µαθήµατα. Στα πρακτικά µαθήµατα στην τελική εξέταση ο φοιτητής για να προβιβαστεί πρέπει να λάβει τουλάχιστον 
40%.  
Ο βαθµός προβίβασης τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πρακτικά µαθήµατα είναι 50%.  
 
Παρουσία στο Μάθηµα 
 
Είναι ευθύνη του φοιτητή να ενηµερώνεται αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες των διαγωνισµάτων, των εξετάσεων και 
της παράδοσης των εργασιών. Η τακτική και ακριβής παρουσία στο µάθηµα, η έγκαιρη παράδοση των εργασιών 
όπως και η συµµετοχή στις εξετάσεις του ακαδηµαϊκού εξαµήνου είναι σηµαντικά για όλους τους φοιτητές. Σοβαρή 
και συχνή παράλειψη σε κάποιο από τα παραπάνω επηρεάζει αρνητικά την ακαδηµαϊκή απόδοση του φοιτητή καθώς 
και τον βαθµό του. 
Στην περίπτωση απουσίας του φοιτητή από τα µαθήµατα του λόγω υγείας ή άλλου πολύ σοβαρού λόγου εναπόκειται 
στον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο ή στον Ακαδηµαϊκό Λειτουργό να δεχθεί το πιστοποιητικό και να δώσει στο φοιτητή 
την ευκαιρία να συµπληρώσει την ύλη που έχασε. 
 
Δικαιολογηµένες απουσίες θεωρούνται αυτές που σχετίζονται µε συναντήσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις ή ταξίδια 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα αν προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του κλάδου και τα οποία έχουν την έγκριση 
της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής και του Διευθυντή. Στα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα το επιτρεπόµενο όριο 
απουσίας είναι 20%. 
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Βαθµολογία 
 
Η επίδοση των σπουδαστών σε κάθε µάθηµα κρίνεται από τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαµήνου. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, για κάθε µάθηµα ο καθηγητής παραδίδει στη Γραµµατεία βαθµό προόδου για 
κάθε σπουδαστή. Ο βαθµός προόδου αντιπροσωπεύει την επιµέλεια του σπουδαστή, την τακτική παρακολούθηση 
του µαθήµατος, τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία την επίδοση του σπουδαστή σε προφορικές ή γραπτές 
εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, την έγκαιρη ή µη παράδοση των εργασιών που προβλέπονται στην 
ενότητα και τη αξιολόγησή τους. Ο τελικός βαθµός του εξαµήνου για κάθε ενότητα είναι ο µέσος όρος του βαθµού 
προόδου και του βαθµού των τελικών εξετάσεων του εξαµήνου. Ο βαθµός προόδου δεν ισχύει ως τελικός βαθµός του 
εξαµήνου σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσέλθει στις τελικές εξετάσεις του εξαµήνου. Όλες οι εργασίες 
πρέπει να αξιολογούνται στην κλίµακα ‘’Distinction’’ ‘’Merit’’ ‘’Pass’’ ‘’Incomplete’’ and  ‘’Fail’’. Οι πιο κάτω 
βαθµοί αντιστοιχούν µε τα εξής αριθµητικά ισότιµα. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ 
Distinction   85-100 
Merit    70-84 
Pass    50-69 
Fail     0-49.9 
 
Οι δύο βαθµολογίες ενός µαθήµατος (συνεχούς αξιολόγησης και του τελικού γραπτού) υποβάλλονται στον Υπεύθυνο 
του κλάδου πάνω σε ειδικά έντυπα και συνυπογράφονται από τον διδάσκοντα και τον Υπεύθυνο του κλάδου και 
φυλάγονται µαζί µε το ευρετήριο τους στα µόνιµα  αρχεία της Σχολής για πέντε χρόνια. Οι καταστάσεις 
υποβάλλονται στην Ακαδηµαϊκή Επιτροπή για επικύρωση. 
 
Αν οι βαθµολογίες ενός µαθήµατος παρουσιάζουν στατιστική δυσαρµονία, δηλαδή αν πάνω από τα δύο τρίτα των 
φοιτητών που εξετάστηκαν σ’ ένα µάθηµα αποτύχουν να περάσουν το µάθηµα αυτό, τότε η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή 
θα έχει την δυνατότητα αν αυτό κριθεί αναγκαίο να διαφοροποιήσει τις βαθµολογίες. Η οποιαδήποτε απόφαση της 
Ακαδηµαϊκής Επιτροπής πρέπει να συνάδει µε τους Νόµους και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Η 
απόφαση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής θα είναι τελεσίδικη. 
 
Αποχώρηση-Withdrawal(W) κάποιου φοιτητή από ένα µάθηµα γίνεται µόνο µέχρι την προθεσµία, η οποία 
προβλέπεται βάση του επίσηµου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου του Κολεγίου. Στην περίπτωση της αποχώρησης κάποιου 
φοιτητή από ένα µάθηµα τότε αυτός µπορεί να ξανακερδίσει τις πιστωτικές µονάδες µόνο µε επανάληψη του 
θέµατος. Αποχώρηση από το µάθηµα εκτός προθεσµίας δύναται να επιτραπεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και µόνο 
µε την συγκατάθεση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής. 
 
Ο βαθµός «Ι» (ελλιπές) δίδεται σε κάποιον του οποίου η εργασία σε ένα µάθηµα ήταν ποιοτικά ικανοποιητική, αλλά 
για κάποιους λόγους ο φοιτητής δεν ήταν σε θέση να συµπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του µαθήµατος. Το «Ι» δε 
δίνεται σε κανέναν ο οποίος δεν συµπλήρωσε το µέγιστο µέρος της δουλειάς του µαθήµατος ικανοποιητικά. Σε 
περίπτωση που δοθεί ο βαθµός «Ι» αυτός µπορεί να αφαιρεθεί µόνο εάν ο φοιτητής συµπληρώσει µε επιτυχία 
εργασία που θα ανατεθεί από τον καθηγητή, µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο και µετά ακολουθεί η βαθµολογία στο 
αντίστοιχο µάθηµα η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη στο Γενικό Βαθµό. 
 
Μαθήµατα που µεταφέρονται από άλλες σχολές δεν υπολογίζονται στον Γενικό Βαθµό. Επίσης στον Γενικό Βαθµό 
δεν υπολογίζονται µαθήµατα που δεν φέρουν πιστωτικές µονάδες. Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος στον 
υπολογισµό του  βαθµού κάποιου φοιτητή, ο καθηγητής έχει την αρµοδιότητα να αλλάξει τον βαθµό µόνο µε γραπτή 
έγκριση του Προϊστάµενου του τµήµατος ο οποίος πιστοποιεί την ύπαρξη λάθους. Οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να 
γίνει το αργότερο µέχρι την αρχή του επόµενου ακαδηµαϊκού εξαµήνου. 
 
Κατανοµή Πιστωτικών Μονάδων 
 
Η κατανοµή πιστωτικών µονάδων για κάθε µάθηµα στους διαφόρους κλάδους σπουδών φαίνεται στη δήλωση 
εγγραφής του κλάδου. 
 
Ακαδηµαϊκός Κατάλογος 
 
Ο Ακαδηµαϊκός Κατάλογος ανακοινώνεται κάθε τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου και περιλαµβάνει τα ονόµατα 
εκείνων των εγγεγραµµένων φοιτητών. Οι οποίοι έχουν επιτύχει υψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση στα αποτελέσµατα του 
εξαµήνου. 
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Για να περιληφθεί ένας φοιτητής στον Ακαδηµαϊκό Κατάλογο πρέπει: 
 
- να είναι εγγεγραµµένος και να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 16 πιστωτικές µονάδες, εκτός οποιονδήποτε 

επιπρόσθετων ωρών διδασκαλίας και στους βαθµούς του να µην υπάρχει ‘’I’’ ή ‘’F’’. 
- να έχει συµπληρώσει Γενικό Βαθµό 85 και άνω για το ακαδηµαϊκό εξάµηνο 
- να έχει επιδείξει άριστη διαγωγή 
 
 
Εξετάσεις 
 
Κάθε µάθηµα ολοκληρώνεται µε τελικές εξετάσεις στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Οι τελικές εξετάσεις µαζί 
µε τις εργασίες και τις µελέτες κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου θα αποτελέσουν τα στοιχεία για το 
βαθµό της επίδοσης του φοιτητή στο µάθηµα. Ο προγραµµατισµός των πιο πάνω θα ετοιµάζεται από τον καθηγητή 
και θα γνωστοποιείται στην αρχή του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Όλες οι εξετάσεις λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το 
προκαθορισµένο πρόγραµµα των εξετάσεων. Καµία εξέταση δεν θα πραγµατοποιείται εκτός του προγράµµατος εκτός 
αν αποφασισθεί από τον Ακαδηµαϊκό Διευθυντή. 
 
Όλα τα γραπτά των τελικών εξετάσεων φυλάσσονται από το Ακαδηµαϊκό Τµήµα για περίοδο πέντε ετών. Η περίοδος 
των εξετάσεων είναι προκαθορισµένη από το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Κολεγίου. Το συγκεκριµένο  πρόγραµµα 
κάθε εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων. Οποιαδήποτε εργασία ή γραπτό 
που αποτελεί προϋπόθεση της τελικής εξέτασης πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα στον καθηγητή πριν την έναρξη της 
περιόδου των τελικών εξετάσεων. Κάθε εξεταστικό θέµα ετοιµάζεται από τον οικείο καθηγητή και ελέγχεται και 
συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο του κλάδου. 
 
Στην περίπτωση που το ‘’Final Major Project’’ αποτελεί την τελική εξέταση σε κάποιο κλάδο σπουδών τότε αυτή 
παρουσιάζεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Τµήµατος τον Υπεύθυνο 
του Κλάδου και τον διδάσκοντα στον κλάδο. 
 
Η συµµετοχή στις εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαµήνου είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές που δικαιούνται 
να συµµετάσχουν. Σπουδαστής ο οποίος δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του εξαµήνου οφείλει να αποδείξει την 
σοβαρότητα του λόγου για τον οποίο απουσίαζε προσκοµίζοντας επίσηµα δικαιολογητικά που να το αποδεικνύουν. 
Στην περίπτωση απουσίας του σπουδαστή από τις τελικές εξετάσεις παρέχεται στον φοιτητή δεύτερος κύκλος 
εξετάσεων ο οποίος προσδιορίζεται από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή η οποία προηγούµενος έχει συνεδριάσει και έχει 
αξιολογήσει την περίπτωση. 
Επαρκής αριθµός επιτηρητών επιβλέπουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Αυτοί έχουν το δικαίωµα να αποβάλλουν 
κάποιον φοιτητή από την αίθουσα εξέτασης για ανάρµοστη συµπεριφορά. Γενικά κανένας φοιτητής δεν δικαιούται να 
εισέλθει ή να εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων χωρίς την άδεια του επιτηρητή. Επίσης σύµφωνα µε τους κανόνες: 
 

- Κανένας φοιτητής δεν εγκαταλείπει την αίθουσα όπου διεξάγονται οι εξετάσεις πριν την πάροδο των 
45 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. 

- Κανένας φοιτητής δεν γίνεται δεκτός στην αίθουσα αν καθυστερήσει περισσότερο από 20 λεπτά. 
- Απαγορεύεται κατηγορηµατικά το κάπνισµα, το ποτό και το φαγητό. 

 
Μετά την γνωστοποίηση των επίσηµων αποτελεσµάτων των τελικών εξετάσεων, ένας φοιτητής µπορεί να ζητήσει 
από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή: 

- Αναθεώρηση της απόφασης  
- Επανεξέταση του γραπτού του.  

 
 
Επανεξέταση γραπτών 
 
Ο σπουδαστής έχει το δικαίωµα να ζητήσει να γίνει επανεξέταση του γραπτού του στην περίπτωση που θεωρεί ότι 
έχει αδικηθεί ή αν πιστεύει ότι η βαθµολογία που πήρε σε κάποια ενότητα (ή ενότητες) δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Ο σπουδαστής καλείται να υποβάλλει το αίτηµά του γραπτώς µέσα στο χρονικό διάστηµα των δυο 
εβδοµάδων µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στο Ακαδηµαϊκό Τµήµα. Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή θα 
πραγµατοποιήσει σύσκεψη προκειµένου να εξετάσει το αίτηµα και στην περίπτωση που θα εγκριθεί το αίτηµα της 
επανεξέτασης το γραπτό θα επανεξετασθεί από άλλο καθηγητή του κλάδου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο βαθµός που 
ανακοινώνεται µετά την επανεξέταση είναι και ο οριστικός για το συγκεκριµένο µάθηµα, ακόµη και αν προκύψει να 
είναι µικρότερος από τον αρχικό (πριν δηλαδή του αιτήµατος της επανεξέτασης). Ο σπουδαστής τέλος θα πρέπει να 
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αποδεχτεί την τελική απόφαση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής και δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει για δεύτερη φορά 
επανεξέταση του γραπτού του στην περίπτωση µη ικανοποίησης του από το αποτέλεσµα που του γνωστοποιείται. 
 
Οι δυο βαθµολογίες ενός µαθήµατος (συνεχούς αξιολόγησης και του τελικού γραπτού) υποβάλλονται στον Υπεύθυνο 
του κλάδου πάνω σε ειδικά έντυπα και συνυπογράφονται από τον διδάσκοντα και τον Υπεύθυνο του κλάδου και 
φυλάγονται µαζί µε το ευρετήριό τους στα µόνιµα αρχεία της Σχολής για πέντε χρόνια. Οι καταστάσεις υποβάλλονται 
στην Ακαδηµαϊκή Επιτροπή για επικύρωση. 
 
Όταν οι βαθµολογίες αυτές επικυρωθούν από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή, καταχωρίζονται σε ειδικές και µια 
αθροιστική, στο βιβλίο του Ειδικού Γενικού Ελέγχου. Έτσι θα υπάρχει διπλή καταχώριση, µια στις καταστάσεις 
βαθµολογίας και µια στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου. 
Τα επικυρωµένα αποτελέσµατα ανακοινώνονται. Μέσα σε επτά µέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, 
κάθε φοιτητής θα µπορεί να υποβάλει ένσταση για τη βαθµολογία του στην Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. Η νέα κατάσταση 
βαθµολογίας θα καταγράφεται στο βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου ως ξεχωριστή καταχώριση. Το ίδιο θα γίνεται 
στις καταστάσεις βαθµολογίας, που θα φυλάγονται στο αρχείο της Σχολής για µια πενταετία. 
Οι τελικοί βαθµοί τους οποίους επικυρώνει/ εγκρίνει η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή µεταφέρονται στο πιστοποιητικό 
ακαδηµαϊκής επίδοσης του φοιτητή (transcript of academic record). 
Η διεκπεραίωση διπλωµατικής εργασίας είναι προϋπόθεση για την απονοµή τίτλου σπουδών µετά την 
παρακολούθηση τετραετούς προγράµµατος. 
 
 
 
 
 
 
Διαγωγή κατά τις Εξετάσεις 
 

6) Είναι ακαδηµαϊκό παράπτωµα αν κάποιος φοιτητής φέρει µαζί του στην αίθουσα εξέτασης  οτιδήποτε υλικό 
που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο µάθηµα, γραµµένο µε οποιονδήποτε  τρόπο σε οποιανδήποτε επιφάνεια. 
Η µόνη εξαίρεση είναι όταν η εξέταση είναι «ανοιχτού Βιβλίου» όπου το υλικό χρησιµοποιείται επίσηµα. 

7) Είναι ακαδηµαϊκό παράπτωµα αν κάποιος φοιτητής επικοινωνήσει ή προσπαθήσει να επικοινωνήσει µε 
άλλον φοιτητή την ώρα της εξέτασης και καθ’ οιονδήποτε τρόπο: γραπτώς, προφορικώς, µε νεύµατα κλπ. 

8) Είναι ακαδηµαϊκό παράπτωµα αν ο φοιτητής παρουσιάσει ή δοκιµάσει να παρουσιάσει το γραπτό κάποιου 
άλλου φοιτητή σαν το δικό του. 

9) Το πιο πάνω ισχύει και για τον άλλο φοιτητή – τού οποίου ανήκει το γραπτό αν το γεγονός έγινε εις γνώση 
του, η αν προσπάθησε να δώσει τις γνώσεις του καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίσης αν προσπάθησε να 
αντικαταστήσει κάποιον άλλον. 

10) Είναι επίσης ακαδηµαϊκό παράπτωµα η κάλυψη φοιτητή που διέπραξε ακαδηµαϊκό παράπτωµα   
 
 
Κυρώσεις για Κακή Διαγωγή στις Εξετάσεις  
 

5) Προειδοποίηση από τον Επιτηρητή για µικρό παράπτωµα, νοουµένου ότι µ’ αυτό δεν επηρεάζεται η 
εγκυρότητα της εξέτασης. 

6) Για µεγαλύτερο παράπτωµα, αποβολή του φοιτητή από την αίθουσα. Ο Ακαδηµαϊκός Διευθυντής και ο 
αρµόδιος καθηγητής πρέπει να ειδοποιηθούν αµέσως και το θέµα να τεθεί προ του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου. Αν είναι το πρώτο παράπτωµα του φοιτητή, τότε θα τού δοθεί ο βαθµός «Ι».  

7) Θα δοθεί ο βαθµός «F» για το πιο πάνω παράπτωµα, αν ο φοιτητής που το διέπραξε έχει ήδη στο µητρώο 
του παρόµοιο παράπτωµα. 

8) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τελεσίδικες. 
 
 
Απουσία από Εξετάσεις  
 
Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι, να παρακαθίσουν σε όλες τις εξετάσεις. Μόνο σε περιπτώσεις ασθένειας ή άλλου 
σοβαρού λόγου, µπορεί το Κολέγιο να δεχτεί δικαιολογία για να µην παρακαθίσει κάποιος στην εξέταση. Σε 
περίπτωση ασθένειας ο φοιτητής πρέπει να ειδοποιήσει τον αρµόδιο καθηγητή και να παρουσιάσει πιστοποιητικό από 
γιατρό, που να περιγράφει την φύση της ασθένειας και την περίοδο απουσίας. Σε περίπτωση που φοιτητής 
αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης και δεν µπορεί να συνεχίσει, τότε θα πρέπει να ειδοποιήσει τον επιτηρητή 
και να ζητήσει άδεια να φύγει. Θα πρέπει βέβαια να ενηµερωθούν ο αρµόδιος καθηγητής και ο Ακαδηµαϊκός 
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Διευθυντής και ο φοιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει ιατρικό πιστοποιητικό. Ένας φοιτητής που χάνει µία εξέταση 
για τους πιο πάνω λόγους, τότε µπορεί να έχει δεύτερη ευκαιρία να παρακαθίσει την εξέταση, µε την προϋπόθεση 
ότι:  
 

• Ο φοιτητής έχει ακολουθήσει την σωστή διαδικασία. 
• Τα πιστοποιητικά που παρουσιάστηκαν έχουν γίνει αποδεχτά σαν νόµιµα. 
• Ο φοιτητής έχει υποβάλει αίτηση για να του επιτραπεί η επανεξέταση, σε διάστηµα 5 εργάσιµων ηµερών. 
• Ο Ακαδηµαϊκός Διευθυντής και ο αρµόδιος καθηγητής έχουν δώσει την συγκατάθεση τους. 

 
 
Βελτίωση Βαθµολογίας 
 
Η βελτίωση της βαθµολογίας ισχύει µόνο σε θεωρητικά µαθήµατα των κλάδων σπουδών. 
 
 
 
 
Σύστηµα Απουσιών 
 
Οι κατά περιόδους (ωριαίες) απουσίες των φοιτητών καταχωρούνται από τους διδάσκοντες στο Παρουσιολόγιο της 
κάθε τάξης. Η Γραµµατεία του Κολεγίου διατηρεί ειδικές καταστάσεις απουσιών κατά µάθηµα, περίοδο και 
ηµεροµηνία για τον κάθε φοιτητή.  
 
Οι απουσίες διακρίνονται σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες. Δικαιολογηµένες είναι οι απουσίες οι οποίες 
υποστηρίζονται από επαρκή δικαιολογητικά αποδεκτά από το Κολέγιο (π.χ. λόγοι ανώτερης βίας, απουσίες λόγω 
ασθένειας κ.λ.π.) και αδικαιολόγητες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από δικαιολογητικά. Οι απουσίες ασθένειας 
υποστηρίζονται από αντίστοιχα ιατρικά πιστοποιητικά. Σπουδαστής µε σύνολο αδικαιολόγητων ωριαίων απουσιών 
που υπερβαίνει το 20% του συνόλου των δυνατών περιόδων διδασκαλίας κάθε µαθήµατος στη διάρκεια του 
έτους/εξαµήνου αποκλείεται από τις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος. 
 
 
Αποχώρηση από το Κολέγιο 
 
Αν κάποιος φοιτητής επιθυµεί ή είναι αναγκασµένος να αποχωρήσει από το Alexander College για οποιονδήποτε 
λόγο σε οποιανδήποτε χρονική στιγµή στο ακαδηµαϊκό έτος, πρέπει να υποβάλει προς έγκριση συµπληρωµένη 
Φόρµα Αποχώρησης στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Προγράµµατος µε την προϋπόθεση να έχει τακτοποιήσει όλες τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το Κολέγιο. Αυτός στη συνέχεια θα ενηµερώσει το Ακαδηµαϊκό Τµήµα, το οποίο 
θα καταχωρήσει το βαθµό «W» για όλα τα θέµατα και θα ενηµερώσει τους καθηγητές. Ένας φοιτητής δεν µπορεί να 
αποχωρήσει απλώς µε να µην παρουσιάζεται στα µαθήµατα. Ο βαθµός «W» δεν φέρει πιστωτικές µονάδες. 
  
Σε περίπτωση ανήλικου φοιτητή, η αποχώρηση γίνεται δεκτή µόνο µε την γραπτή συγκατάθεση του κηδεµόνα. Η 
υπάρχουσα ηµεροµηνία αποχώρησης είναι εκείνη, κατά την οποία η αίτηση έχει υποβληθεί στο Τµήµα Διοίκησης. 
Φοιτητής ο οποίος δεν αποχωρεί µε την νόµιµη διαδικασία δεν τυγχάνει πρέπουσας απαλλαγής από το Κολέγιο και 
του καταλογίζεται ο βαθµός «F» σε όλα τα µαθήµατα. 
 
 
2.2 (β)    Όροι προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών από την Σχολή 
 
Όροι Προαγωγής 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να προαχθεί κάποιος φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου είναι πρώτον να 
έχει καλύψει µε επιτυχία τα τρία από τα τέσσερα µαθήµατα του εξαµήνου ή 12 από τις 16 πιστωτικές µονάδες. Και 
δεύτερον το µάθηµα στο οποίο δεν προβιβάστηκε ο σπουδαστής να µην είναι προαπαιτούµενο.  
 
Όροι Επανεξέτασης 
 
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής έχει αποτύχει σε κάποιο µάθηµα, τότε αυτός/ή θα µπορεί να παρακαθίσει εκ νέου σε 
δεύτερο κύκλο εξετάσεων ή και να παραδώσει εκ νέου την εργασία του είτε γιατί αυτή εκκρεµεί ή γιατί έχει 
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αξιολογηθεί στην κλίµακα F (Fail), κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδοµάδας του Σεπτεµβρίου.  Για τον καθορισµό 
της ηµεροµηνίας, αρµόδια είναι η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή.   
 
Οι φοιτητές δεν µπορούν να παρακαθίσουν εκ νέου σε εξετάσεις ή να υποβάλουν εργασίες, για περισσότερα από δυο 
µαθήµατα.   
 
 
 
 
 
Όροι Αποφοίτησης 
 
Φοιτητές που αναµένουν να αποφοιτήσουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 

5) Να  συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθµό πιστωτικών µονάδων πού απαιτούνται στον εκάστοτε κλάδο. 
6) Να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 32 πιστωτικές µονάδες στο Alexander College. 
7) Να έχουν συµπληρώσει όλες τις εξετάσεις και εργασίες που απαιτούνται από τις ακαδηµαϊκές τους 

υποχρεώσεις προς το Κολέγιο. 
8) Να έχουν διευθετήσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Κολέγιο. 

 
Είναι υποχρέωση των φοιτητών να είναι ενήµεροι για τον αριθµό των πιστωτικών µονάδων που απαιτούνται στον 
κλάδο τους. 
 
 
Απαιτούµενες Πιστωτικές Μονάδες για Διπλώµατα  
 
Τα διπλώµατα απονέµονται ανάλογα µε τον ολικό αριθµό πιστωτικών µονάδων: 

1) Πτυχίο                           απαιτούνται τουλάχιστον                     128 Π.Μ. 
2) Ανώτερο Δίπλωµα          απαιτούνται τουλάχιστον                       96 Π.Μ. 
3) Δίπλωµα                        απαιτούνται τουλάχιστον                       64 Π.Μ. 
4) Πιστοποιητικό                 απαιτούνται τουλάχιστον                       32 Π.Μ. 

    
 
2.4. Πειθαρχία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς 
(α) Οι τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στη σχολή 
(β) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών της σχολής 
(γ) οι όροι µε βάση τους οποίους επιστρέφονται τα δίδακτρα και άλλα τέλη στους φοιτητές που αποσύρονται από τη 
σχολή. 
     Βλέπετε το άρθρο 25των πιο πάνω και τους κανονισµούς 8,47 και 67 της Κ.Δ.Π. 143/96)] 
 
Απάντηση:  
 
2.3 α)    Οι τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στη σχολή  
 
Φοιτητές οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί στο Alexander College πρέπει να έχουν ακέραιο χαρακτήρα. 
Απαραίτητα πειθαρχικά µέτρα θα ληφθούν σε περίπτωση αντικανονικής  συµπεριφοράς ή απάτης σε ακαδηµαϊκά 
θέµατα. Γενικά, φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν τους ακαδηµαϊκούς κανονισµούς πού θέτει το 
κολέγιο. Άγνοια των κανονισµών δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν δικαιολογία. Πειθαρχικά παραπτώµατα 
χαρακτηρίζονται τα ακόλουθα: 
 

• Απάτη σε οποιοδήποτε είδος εξέτασης. 
• Κλοπή γραπτών εξέτασης. 
• Παραποίηση ακαδηµαϊκών στοιχείων. 
• Παρουσίαση εργασίας ή οποία δεν έχει γίνει από τον συγκεκριµένο φοιτητή 
• Παρενόχληση διεξαγωγής µαθήµατος. 
• Εξαπάτηση του κολεγίου µε οποιοδήποτε τρόπο. 
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• Κλοπή 
• Κάπνισµα στις τάξεις. 
• Φαγητό ή ποτό µέσα στην τάξη 
• Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 

 
Ένας φοιτητής που έχει αποβληθεί, δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε κλάδο του κολεγίου, προτού 
εγκριθεί η αίτηση του για επανεγκατάσταση από την Ακαδηµαϊκή Επιτροπή. Ο φοιτητής που επανεγκαθίσταται µετά 
από αποβολή µπορεί να τεθεί υπό δοκιµασία. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές που ζητούν µεταγραφή  από άλλα 
πανεπιστήµια ή κολέγια, και των οποίων το µητρώο σ’ αυτές τις σχολές δικαιολογεί την ίδια µεταχείριση. Τέτοιοι 
φοιτητές γίνονται δεχτοί µόνο κατ’ εξαίρεσιν και µε τη συγκατάθεση της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής. Κάθε έφεση πού 
αφορά την απόφαση για την ακαδηµαϊκή δοκιµασία, θα υποβάλλεται στην Ακαδηµαϊκή Επιτροπή, που έχει την 
δικαιοδοσία να δείχνει επιείκεια και να κάνει εξαιρέσεις όπου το επιτρέπουν οι περιστάσεις. 
 
 
2.3 β)    Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών της σχολής  
Η Διεύθυνση του κολεγίου αναµένει από τους φοιτητές : 

- να είναι ευγενικοί, κόσµιοι και να σέβονται το Διευθυντή, τους καθηγητές και γενικά το προσωπικό 
του κολεγίου 

- να επιδεικνύουν αυτοσεβασµό, υπευθυνότητα και σεβασµό προς την προσωπικότητα των άλλων 
συµφοιτητών και συµφοιτητριών 

- να σέβονται και να εκτιµούν το χώρο και την περιουσία του κολεγίου 
- να µην προκαλούν ή να παρενοχλούν µε οποιοδήποτε τρόπο τους συµφοιτητές τους και γενικά µε τις 

ενέργειές τους να µη θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα των καθηγητών ή των 
συµφοιτητών τους. 

-    Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να δηµιουργήσουν την δικιά τους φοιτητική οργάνωση ή  οποία θα 
έχει σαν στόχο την προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, ακαδηµαϊκών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων των ιδίων των φοιτητών. 

 
Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση οι φοιτητές εκλέγουν από το κάθε τµήµα της σχολής έναν αντιπρόσωπο και στη 
συνέχεια οι αντιπρόσωποι των τµηµάτων µετά από ψηφοφορία εκλέγουν τα µέλη της Επιτροπής του Συνδέσµου. 
Ένας φοιτητής έχει το δικαίωµα να υποδειχθεί υποψήφιος για το συµβούλιο µόνον εάν: 
 

- Υπήρξε φοιτητής πλήρους φοίτησης ήτοι από 12 έως 16 ώρες ή πιστωτικές µονάδες την 
βδοµάδα, για τουλάχιστον ένα τετράµηνο. 

- Έχει εξαίρετο χαρακτήρα και διαγωγή και συµµορφώνεται προς τους κανόνες και νόµους του 
Κολεγίου. 

- Δεν έχει οικονοµικές εκκρεµότητες έναντι του Κολεγίου. Σκοπός του Συνδέσµου είναι να 
διασφαλίζει τα συµφέροντα των φοιτητών, την ακεραιότητα και την ελευθερία σκέψης και 
λόγο αυτών. Σε συνεργασία µε άλλα σώµατα του Κολεγίου συµµετέχει στην πραγµατοποίηση 
εκδηλώσεων ποικίλης φύσεως, ακόµα και εκδροµών, επισκέψεων, που αποσκοπούν στο 
καλύτερο για την φοιτητική ζωή καθώς και τα συµφέροντα και την ωριµότητα των φοιτητών. 
Όλοι οι φοιτητές αναµένεται να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους 
φοιτητές για τους φοιτητές. 

- Αντιπρόσωποι της Επιτροπής του Συνδέσµου φοιτητών του Κολεγίου είναι πλήρη µέλη των 
Επιτροπών του Κολεγίου και του Συµβουλίου του Κολεγίου. 

- Οι φοιτητές της σχολής είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα τους 
και να γνωρίζουν όπως συµµορφώνονται µε τους ακαδηµαϊκούς κανονισµούς. Άγνοια των 
κανονισµών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία. 

-  
 
Οι χώροι του κολεγίου προσφέρονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικό έργο. Απαγορεύεται κάθε αφισοκόλληση ή 
ανάρτηση ανακοινώσεων και η ρύπανση του εξοπλισµού των χώρων του κολεγίου. Οι σπουδαστές οφείλουν να 
υπακούουν στις εντολές των καθηγητών και  της Διεύθυνσης. 
Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον Κανονισµό Λειτουργίας και Σπουδών.    
Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να υπακούουν στις αποφάσεις του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου, στις αποφάσεις 
εντολές και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, του Υπεύθυνου Σπουδών, των Υπεύθυνων των Κλάδων, των 
διδασκόντων και του Διοικητικού Προσωπικού του Κολεγίου. 
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Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να φροντίζουν για την ενηµέρωση τους όσον αφορά στα θέµατα που σχετίζονται 
µε τις σπουδές τους και κάθε απόφαση, εντολή ή οδηγία της  Διοίκησης, παρακολουθώντας τους πίνακες 
ανακοινώσεων που υπάρχουν στους χώρους του κολεγίου και  διαβάζοντας προσεκτικά τις επιστολές που στέλνονται 
από τη Γραµµατεία και τους υπευθύνους. Δεν δικαιολογείται η άγνοια του περιεχοµένου ανακοίνωσης που 
αναρτήθηκε στους σχετικούς πίνακες . 
 
Οι σπουδαστές οφείλουν να παραδίδουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί σε κάθε Ενότητα στην ορισµένη κάθε 
φορά ηµεροµηνία παράδοση. Μη έγκαιρη παράδοση της ανατεθειµένης εργασίας δε γίνεται αποδεκτή ή χρεώνεται µε 
βαθµολογική ποινή.  
Η είσοδος και αναχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να γίνεται στην καθορισµένη από το πρόγραµµα 
ώρα. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αποχωρίσει από την αίθουσα πριν τη λήξη του µαθήµατος τότε χρεώνεται µε 
απουσία. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής συλληφθεί να διακινεί ή να κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών 
αποβάλλεται οριστικά από το κολέγιο χωρίς δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 
Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν ενεργά στη δηµιουργία των εκθέσεων που γίνονται για την 
παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών µέσα και έξω από τους χώρου του κολεγίου. Η έκθεση των εργασιών αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαίδευσης των σπουδαστών γι’ αυτό και οφείλουν να ακολουθούν τις εντολές των 
καθηγητών τους. 
 
 
2.3 γ)   Οι όροι µε βάσει τους οποίους επιστρέφονται τα δίδακτρα και άλλα τέλη  στους    
             φοιτητές πού αποσύρονται από τη σχολή. 
             
Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων για κύπριους και αλλοδαπούς* γίνεται ως ακολούθως: 
 
(i) 1ο  και 2ο Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο                                       
 
Χρόνος υποβολής αίτησης επιστροφής διδάκτρων                   Ποσοστό % 
 
1. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων                                   100% των καταβληθέντων διδάκτρων 
2. Εντός της 1ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              80%  των καταβληθέντων διδάκτρων 
3. Εντός της 2ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              70%  των καταβληθέντων διδάκτρων 
4. Εντός της 3ης εβδοµάδας των µαθηµάτων                              50%  των καταβληθέντων διδάκτρων    
5. Εντός της 4ης εβδοµάδας των µαθηµάτων             25%  των καταβληθέντων διδάκτρων 
6. Μετά την 4η εβδοµάδα                                                          0%  των καταβληθέντων διδάκτρων       
 
Κανένα από τα ποσά που καταβλήθηκαν στο κολέγιο για άλλα τέλη και δικαιώµατα δεν επιστρέφεται. Ουδέν επίσης 
ποσό επιστρέφεται σε σπουδαστή που διακόπτει υποχρεωτικά τις σπουδές του για παράβαση νόµων ή κανονισµών 
(αποβολή, απέλαση κ.α.) ή που ζήτησε να µετεγγραφεί σε άλλη σχολή ανεξάρτητα του χρόνου που υποβάλλεται η 
αίτηση του ή που απορρίφθηκε στη συνέντευξη για απόκτηση άδειας εισόδου (VISA) γιατί παρουσίασε  ψεύτικα 
πιστοποιητικά. Οι πιο πάνω πρόνοιες για επιστροφή διδάκτρων και τελών περιλαµβάνονται και στον Οδηγό 
Σπουδών. 
 
* Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών και από τη στιγµή που έχει παραχωρηθεί φοιτητική άδεια   εισόδου 
µε απώτερο σκοπό την φοίτηση τους στο Alexander College οι όροι αποχώρησης και   επιστροφής των 
διδάκτρων δεν µπορούν να εφαρµοστούν και δεν θα εφαρµοστούν κατά τον πρώτο  χρόνο της φοίτησής τους 
στο κολέγιο. 
 
 
3.  Εργασίες της Σχολής, εορτές και αργίες 
  
[Οδηγίες, να καθορισθούν χρονικά οι εργασίες της Σχολής, οι εορτές και οι αργίες της.] 
      
Απάντηση:             
 
Έναρξη Μαθηµάτων Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 2 Οκτωβρίου 
Λήξη Μαθηµάτων Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 31 Ιανουαρίου  
Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνού: 28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 
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Έναρξη Μαθηµάτων Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 4 Φεβρουαρίου 
Λήξη Μαθηµάτων Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου: 31 Μαΐου 
Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξάµηνου: 26 Μαΐου-31 Μαΐου  
 
Έναρξη Εντατικών Θερινών Μαθηµάτων Αγγλικής Γλώσσας 2 Ιουλίου 
 
Εγγραφές στη Σχολή: 
 
Πρώτο Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: Τον Σεπτέµβριο  και τον Οκτώβριο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. 
 
Δεύτερο Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. 
 
Θερινή Εντατική Σειρά Μαθηµάτων Αγγλικής Γλώσσας: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο πριν από την έναρξη των 
µαθηµάτων. 
 
 
Ακαδηµαϊκές Αργίες 
 
1 Οκτωβρίου – Επέτειος Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής  Δηµοκρατίας     
28 Οκτωβρίου – Επέτειος του ΟΧΙ  
22/12/ - 6/1 Περίοδος Χριστουγέννων 
Καθαρά Δευτέρα 
25 Μαρτίου - Ευαγγελισµός της Θεοτόκου/ Επέτειος Έναρξης Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
1 Απριλίου – Επέτειος Έναρξης Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ  
Δυο Εβδοµάδες την Περίοδο του Πάσχα 
1 Μαΐου – Εργατική Πρωτοµαγιά 
 
 
Αργίες Διοικητικού Προσωπικού                      
 
1 Οκτωβρίου – Επέτειος Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής  Δηµοκρατίας              
28 Οκτωβρίου – Επέτειος του ΟΧΙ              
24 Δεκεµβρίου-26 Δεκεµβρίου           
31 Δεκεµβρίου – Παραµονή Πρωτοχρονιάς               
1 Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά               
6 Ιανουαρίου – Γιορτή των Φώτων              
Καθαρά Δευτέρα              
25 Μαρτίου-Ευαγγελισµός της Θεοτόκου/ Επέτειος Έναρξης Ελληνικής Επανάστασης του 1821  
1 Απριλίου – Επέτειος Έναρξης Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ  
Μεγάλη Παρασκευή 
Πάσχα 
Δεύτερη Ηµέρα του Πάσχα 
1 Μαΐου – Εργατική Πρωτοµαγιά 
Δευτέρα του Αγίου Πνεύµατος 
15 Αυγούστου – Κοίµησης της Θεοτόκου 
 
 
 

4. Πιστοποιητικά σπουδών που απονέµονται από τη σχολή: 
 
[Οδηγίες: Να καθορισθούν τα είδη των τίτλων  σπουδών (Certificate, Diploma, Higher Diploma, Bachelor’s Degree 
κ.λ.π.) που απονέµει η σχολή και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτά.) 
 
Απάντηση: 
 
Βλέπετε Παράρτηµα 3 να µπουν τα πιστοποιητικά σπουδών στο Παράρτηµα 3 
 
 

5. Οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού 
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[Οδηγίες: Να καθορισθούν  
α)  η οργάνωση  
β)  οι αρµοδιότητες και 
γ) ο τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού της σχολής] 
 
Απάντηση 
 
5.  α)    Η Οργάνωση 
 
Ο καθηγητικός σύλλογος αποτελείται από το σύνολο των µελών του διδακτικού προσωπικού και της οποίας 
προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας  του Διευθυντή Σπουδών  τότε ο ίδιος 
ορίζει µέλος του διδακτικού προσωπικού που θα προεδρεύσει. Στην πρώτη συνεδρία του ορίζει το Γραµµατέα που 
ασκεί και τα καθήκοντα του πρακτικογράφου και προγραµµατίζει τις εργασίες του σχολικού έτους. 
 
 
5. β)   Αρµοδιότητες Καθηγητικού Συλλόγου 
 
Συζητά οποιαδήποτε προβλήµατα της σχολής µε βάση ηµερήσια διάταξη που ετοιµάζεται από το διευθυντή Σπουδών, 
δυο τουλάχιστον, ηµέρες πριν από την κάθε συνεδρία του και φροντίζει για την πιο εύρυθµη διεξαγωγή των 
µαθηµάτων. 
 
Επικυρώνει ή αποφασίζει διαφορετικά για τις αποφάσεις που του αποστέλλονται από τις Επιτροπές (Ακαδηµαϊκή, 
Διοικητική, και Πειθαρχική). 
 
 
5. γ)   Τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού της σχολής: 
  
Συγκαλείται σε τακτική συνεδρίά από τον Διευθυντή Σπουδών, τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα και έκτακτη κάθε 
φορά που ο Διευθυντής Σπουδών το κρίνει σκόπιµο. Στις τακτικές συνεδρίες συζητούνται θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης που ετοιµάζεται από το Διευθυντή Σπουδών, δυο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρία. Στις έκτακτες 
συνεδρίες συζητούνται τα ειδικά θέµατα που επέβαλαν τη σύγκλιση της συνεδρίας. Κάθε µέλος του διδακτικού 
προσωπικού δικαιούται να ζητήσει έγκαιρα από το Διευθυντή Σπουδών την περίληψη στην ηµερησία διάταξη 
θέµατος για συζήτηση. 
 
Έκτακτη συνεδρία συγκαλείται και όταν το ζητήσουν γραπτώς από το Διευθυντή Σπουδών τα 2/3 των µελών του 
καθηγητικού συλλόγου. Στη γραπτή αυτή δήλωση πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριµένα   θέµατα που θα 
συζητηθούν. Ο Διευθυντής Σπουδών συγκαλεί τέτοια συνέδρια σε 6 ηµέρες από τη λήψη της γραπτής δήλωσης των 
καθηγητών. 
 
Για την ύπαρξη απαρτίας είναι αναγκαία η παρουσία στη συνεδρία του 50% των καθηγητών. Για τη λήψη της 
απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων µελών. 
 
 
6. Δίδακτρα και άλλα δικαιώµατα και τέλη: 
 
[Οδηγίες: Να αναφερθούν οι διάφορες οικονοµικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τη σχολή στους φοιτητές της 
και να καθορισθεί ο τρόπος καταβολής τους. Να αναφερθούν µόνο τα ονόµατα των επιβαρύνσεων αυτών και όχι τα 
ποσά π.χ. δίδακτρα, τέλη εγγραφής, δικαιώµατα έκδοσης ενδεικτικού κ.λ.π θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
πρόνοιες του άρθρου 25Α των πιο πάνω Νόµων. 
Στο παράρτηµα «4» του µέρους Β’ του παρόντος εγγράφου να δοθούν τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων   
δικαιωµάτων και τελικών που έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή και επιβάλλονται στους φοιτητές κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης. 
 
Απάντηση 
 
Τα δίδακτρα των σπουδαστών καταβάλλονται σύµφωνα µε τον τρόπο που έχουν επιλέξει µε την συµπλήρωση της 
αίτησης εγγραφής τους. Το µη επιστρεπτέο ποσό των € 850 πρέπει να πληρωθεί κατά την εγγραφή και θα αφαιρεθεί 
από την πληρωµή των διδάκτρων αργότερα. 
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Τα δίδακτρα για κάθε ακαδηµαϊκό έτος δεν επιστρέφονται και δεν µεταφέρονται σε άλλους φοιτητές σε περίπτωση 
διακοπής των σπουδών που οφείλονται σε άλλους λόγους εκτός από αυτούς που καθορίζονται πιο πριν. Σε περίπτωση 
αποχώρησης κάποιου φοιτητή για οποιονδήποτε λόγο τότε αυτός οφείλει να καταβάλλει όλο το ποσό των διδάκτρων 
του ακαδηµαϊκού έτους. 
Οι Κύπριοι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν είτε κατά ακαδηµαϊκό έτος είτε κατά ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο.  
 
Οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να προπληρώνουν τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους στο κολέγιο. Μετά την πάροδο 
του πρώτου χρόνου µπορούν να επιλέγουν να πληρώνουν είτε κατά ακαδηµαϊκό έτος είτε κατά ακαδηµαϊκό εξάµηνο.  
 
Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει ως τρόπο πληρωµής τις δόσεις, καταβάλλουν αυτές µέσα στο πρώτο δεκαήµερο 
κάθε µήνα που έχει καθοριστεί η αντίστοιχη δόση. Με την αίτηση κατά την εγγραφή καταβάλλεται και η πρώτη δόση 
των διδάκτρων. Οι υπόλοιπες δόσεις συµφωνούνται και ορίζονται ανάλογα µε την περίπτωση του φοιτητή ορίζονται 
αυστηρά να καταβάλλονται µε µεταχρονολογηµένες επιταγές.  
 
Παράταση προθεσµίας καταβολής διδάκτρων δίνεται µόνο µετά από έγκριση της Οικονοµικής Διεύθυνσης. 
Σπουδαστής που καθυστερεί τα δίδακτρα πέραν του µηνός χωρίς να έχει λάβει άδεια παράτασης προθεσµίας 
πληρωµής, µπορεί να διαγραφεί χωρίς δικαίωµα επιστροφής των διδάκτρων που έχει καταβάλλει. 
 
Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων είναι το ίδιο ανεξάρτητο της ηµεροµηνίας εγγραφής. Σπουδαστής που γράφεται 
καθυστερηµένα για οποιονδήποτε λόγο είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τα δίδακτρα ολόκληρου του εξαµήνου 
όπως όλοι οι άλλοι σπουδαστές. 
 
Με την εγγραφή του, ο σπουδαστής αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου των διδάκτρων του έτους 
ανεξάρτητα αν παρακολουθήσει τα µαθήµατα ή όχι. Αν ο σπουδαστής είναι ανήλικος, η υποχρέωση µεταβιβάζεται 
στον κηδεµόνα του. Σε περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από τη σχολή για πειθαρχικό παράπτωµα ή άλλο λόγο 
τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 
 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής των διδάκτρων η Γραµµατεία ειδοποιεί το σπουδαστή και τον κηδεµόνα του 
για την εξόφληση της οφειλής. Εάν και µετά την ειδοποίηση τα δίδακτρα δεν καταβληθούν το κολέγιο έχει την 
δυνατότητα να µην επιτρέψει στον σπουδαστή την παρακολούθηση των µαθηµάτων. 
 
 Αν οι οικονοµικές ή άλλες υποχρεώσεις τού Φοιτητή έναντι του Κολεγίου δεν είναι διευθετηµένες τότε είναι 
δυνατόν να µην επιτραπεί στον φοιτητή: 
 
 α)    Να παρακολουθεί τα µαθήµατα  
 β)    Να παρακαθίσει τις τελικές εξετάσεις  
 γ)    Να εγγραφεί το επόµενο Ακαδηµαϊκό εξάµηνο. 
 δ)    Να παραλάβει Πτυχίο, Δίπλωµα, Πιστοποιητικό, Αναλυτικό Δελτίο Επίδοσης ή άλλο επίσηµο     
        έγγραφο. 
 ε)    Να συµµετέχει σε φοιτητικές δραστηριότητες 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

3)  Δίδακτρα: 
 
α)  Καταβάλλονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος (Το ακαδηµαϊκό έτος αποτελείται από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα.  
 
 

4) Άλλα Τέλη και Δικαιώµατα 
α) Εφ’ άπαξ   
  Δικαίωµα Αίτησης   
  
 
β)   Κάθε Εξάµηνο  
 Τέλος Διοικητικών Εξόδων 
Τέλος Χρήσης Εργαστηρίου Υπολογιστών  
Διευκολύνσεις /Συνδροµή για Δραστηριότητες  
Συνδροµή Φοιτητικού Συνδέσµου  
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γ)   Εάν και όταν χρειαστεί  
Τέλος Επανεξέτασης    
Τέλος Έκδοσης Αντίτυπου Αναλυτικής βαθµολογίας (Copy of Transcript of Academic Record) 
Τέλος Αξιολόγησης Μεταφερόµενων Μονάδων  κατ’ αποκοπή 
Τέλος Έκδοσης Αντίτυπου Πιστοποιητικού (Του τίτλου σπουδών) 
Τέλος Έκδοσης Βιβλίου Αλλοδαπού 
Ιατροφαρµακευτική Κάλυψη (για ένα χρόνο) 
 
 
FEES AND OTHER RIGHTS 
 

3) Tuition Fees 
Tuition Fees are paid for each academic year (Academic Year is composed of two academic semesters.  
 
 
 

4) Other rights and dues 
 
α) Fixed Charge 
      Application Fee 
  
 
β)   Each Semester  
 Administration Fee 
I.T. Lab Fee 
Activities Subscription 
Student Union Subscription 
  
 
γ)   If and When is needed 
Re-exam Fee 
Copy of Transcript of Academic Record Fee 
Credit Accreditation Transfer Fee (only for students who have transferred from other Institutes) 
Copy of Certificate Fee 
Alien Book Fee 
Medical Cover (for 1 Year) 
 
 
 
 
 
 
 
7.   Ίδρυση Επιτροπών: 
    
[Οδηγίες: Να καθορισθούν  
(α)  οι ονοµασίες των Επιτροπών της σχολής που προβλέπονται στο άρθρο 29 των Νόµων  
(β)  ο ρόλος των επιτροπών αυτών και  
(γ)  ο τρόπος λειτουργίας τους. 
Στο παράρτηµα «5» του Μέρους Β’ του παρόντος εγγράφου να δοθεί η πλήρης και ονοµαστική σύνθεση των 
διαφόρων    Επιτροπών της σχολής για την έδρα της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατα της κατά το χρόνο υποβολής 
της παρούσας   δήλωσης.] 
 
Απάντηση: 
 
7.α)    Οι ονοµασίες των Επιτροπών 
 

6. Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή  
7. Η Διοικητική Επιτροπή  
8. Η Πειθαρχική Επιτροπή 
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7.β)    Ο  ρόλος των επιτροπών  
      
 
7. β.1  Η Ακαδηµαϊκή επιτροπή είναι αρµόδια για όλα τα ακαδηµαϊκά θέµατα και πιο συγκεκριµένα:    
 

• Προϋποθέσεις Εισδοχής 
• Προγράµµατα 
• Μεθόδους Διδασκαλίας 
• Όρους και διαδικασία εξετάσεων 
• Προϋποθέσεις προαγωγής και αποφοίτησης 
• Εξέταση και αναθεώρηση ύλης 
• Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο 
• Ακαδηµαϊκά θέµατα 

 
 
7.β.2   Η Διοικητική επιτροπή ασχολείται µε διοικητικά θέµατα της σχολής  και κάνει εισηγήσεις  πάνω σε    
           θέµατα που αφορούν την πολιτική του κολεγίου πάνω σε στα ακόλουθα ζητήµατα: 
        
• Φοιτητικές Οργανώσεις 
• Οικονοµικές ή άλλου είδους διευκολύνσεις 
• Βιβλιοθήκη, Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και όροι χρήσεως 
• Διανοµή φοιτητών 
• Ασφάλεια φοιτητών 
• Διάφορα 
 
 
7.β.3     Η Πειθαρχική Επιτροπή αναλαµβάνει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την πειθαρχία και τη    
             σωστή λειτουργία στο Κολέγιο. Συγκεκριµένα η Πειθαρχική Επιτροπή ασχολείται µε πειθαρχικά   
             προβλήµατα και παραπτώµατα των φοιτητών και τα οποία υποβάλλονται σε αυτή από το    
             Υπεύθυνο Σπουδών ή από τον Ιδιοκτήτη-Διευθυντή της Σχολής.   
     
 
7.γ         Ο Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών  
 
 
7.γ.1      Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή συνέρχεται δυο φορές το χρόνο. Της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής     
              προεδρεύει ο Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και αποτελείται από τους Υπευθύνους  
              των Τµηµάτων από τρεις αντιπρόσωπους του Καθηγητικού Συλλόγου και τον Πρόεδρο του    
              Συνδέσµου Φοιτητών.  Κατά τις συνεδρίες κρατούνται πρακτικά.   
 
 
7.γ.2      Η Διοικητική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Έκτακτες  
              συνεδριάσεις µπορεί να πραγµατοποιηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο. Τα µέλη της Επιτροπής  
              είναι τα ακόλουθα: 
 

•   Ο Γενικός Διευθυντής 
•   Ο Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  
•   Ο Λειτουργός Οικονοµικών 
•   Ένα µέλος του Ακαδηµαϊκού Προσωπικού    
•   Τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Φοιτητών 

 
 
7.γ.3       Η πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 
 

•  Τον Υπεύθυνο των Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 
•    Τον Υπεύθυνο των Δηµοσίων Σχέσεων 
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•    Τον Υπεύθυνο του Τµήµατος Τέχνής και Σχεδιασµού 
•    Τον Υπεύθυνο του Τµήµατος Διοίκησης και Οικονοµίας 
•    Δύο Αντιπροσώπους της Σχολής 
•    Τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Φοιτητών   

 
 
 
8.   Ηµεροµηνία από την οποία θα εφαρµοστεί ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας 
της σχολής υπό τη νέα του µορφή. 
 
 Απάντηση: 
 
 Ηµεροµηνία εφαρµογής .< Ευθύς µετά την έγκριση του > 
 
 «Καµιά πρόνοια στον παρόντα εσωτερικό κανονισµό δεν ισχύει αν συγκρούεται  µε το Νόµο, τους    
 κανονισµούς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για τις ιδιωτικές σχολές    
 Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.» 
 
 
...................................................................                                                
Υπογραφή Ιδιοκτήτη της Σχολής    
 
 
 
 
 ............................................ 
 Ηµεροµηνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ (ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
Ονοµαστική σύνθεση του συµβουλίου της σχολής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσης δήλωσης: 
 
Γενικός Διευθυντής: Άντης Λόππας 
 
Πρόεδρος του Συµβουλίου: Stephen Timms 
 
Πρόεδρος της Σχολής: Μαρία Παλλήκαρος 
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών: Γιώργος Μπουλίος 
 
Εναλλακτικά Μέλη του Συµβουλίου:  Γιώργος Αντωνιάδης 
                   Αντρέας Μαθηκολώνης  
                   Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
                   Μίκης Αντωνίου 
                   Barry Johnson 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
Ονοµαστικός κατάλογος όλων των µελών της διεύθυνσης της σχολής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας 
δήλωσης: 
 
 
Γενικός Διευθυντής: Άντης Λόππας 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων: Δρ. Σωκράτης Ποταµίτης 
 
Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης: Γιώργος Αντωνιάδης 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων: Δρ. Γιώργος Κακούρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
Πλήρεις ονοµασίες των διαφόρων πιστοποιητικών σπουδών που απονέµονται από τη σχολή σε όλους τους 
εγγεγραµµένους κλάδους σπουδών, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης. 
 

• Higher Diploma in Graphic Design   
• Higher Diploma in Interior Design   
• Diploma in Graphic Design   
• Diploma in Interior Design   
• Diploma in Business Administration & Finance   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 
Τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων δικαιωµάτων και τελών που επιβάλλονται στους φοιτητές κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
  
 
       
      
ΔΙΠΛΩΜΑ:  
 
Φοιτητές Α΄ Έτους: £ 3150 
 
Φοιτητές Β΄ Έτους: £ 3000 
 
Τέλη Εγγραφής: £ 500 
 
Έγκριση Ηµεροµηνίας 25/08/2006 Αριθµός Φακέλου 7.14.12. 23/4  
 
 
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: 
 
Φοιτητές Α΄ Έτους: £ 3100 
 
Τέλη Εγγραφής: £ 500 
 
Έγκριση Σεπτέµβριος 2006 µε εγγραφή κλάδων  
 
 
 
Άλλα Τέλη και Δικαιώµατα: Τίποτε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 
Ονοµαστική σύνθεση των διαφόρων επιτροπών ης σχολής, για την έδρα της και ξεχωριστά για τα παραρτήµατα της, 
κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης 
 
Η Ακαδηµαϊκή Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη: 
 
Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων:                         Δρ. Σωκράτης Ποταµίτης     
 Dr. Socrates Potamites 
 
Υπεύθυνη Τµήµατος Τέχνης και Σχεδιασµού:              Δρ. Νικολέτα Παπαµιχαήλ   
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Διοίκησης και Οικονοµίας:          Παναγιώτα Αλεξάνδρου 
 
Μέλος Ακαδηµαϊκού Προσωπικού:                               Μαρία Παλλήκαρος     
 
Τρία Μέλη της Σχολής:               Αλέξανδρος Κυριακίδης  
                                                  Αντριανή Κυριάκου   
                                                                Στέφανος Χριστοδουλίδης                                                            
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών:               Γιώργος Μπουλίος 
  
 
Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη: 
 
Γενικός Διευθυντής     Άντης Λόππας   
 
Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης:   Γιώργος Αντωνιάδης 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων:   Δρ. Γιώργος Κακούρης 
 
Λειτουργός Οικονοµικών:                                                  Βασιλική Ρήγα 
 
Μέλος Ακαδηµαϊκού Προσωπικού:    Έλενα Καζάκου 
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών:                 Γιώργος Μπουλίος 
 
 
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής µέλη: 
 
            Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων:   Δρ. Σωκράτης Ποταµίτης 
 
Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων:    Δρ. Γιώργος Κακούρης 
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Τέχνης και Σχεδιασµού:   Δρ. Νικολέτα Παπαµιχαήλ 
 
Υπεύθυνος Τµήµατος Διοίκησης και Οικονοµίας: Λυκούργος Χατζηφάνης 
 
Δύο Αντιπρόσωποι της Σχολής :                           Στέφανος Χριστοδουλίδης  
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                                                                      Ανδριανή Κυριάκου 
 
Πρόεδρος Συνδέσµου Φοιτητών:   Γιώργος Μπουλίος 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 
 
Πιο κάτω δίδονται τα κριτήρια διεκδίκησης των προσφεροµένων υποτροφιών κατ’ αναλογία επί των διδάκτρων, που 
ανέρχονται σε € 6750 ετησίως. 
        
                     1)   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
 
                           Βαθµός Απολυτηρίου              Ύψος Υποτροφίας                  Διάρκεια 
                                  18.00 – 18.49                     10%                              Ένα ακαδηµαϊκό έτος 
                                  18.50 – 19.49                     15%                              Ένα ακαδηµαϊκό έτος 
                                  19.50 – 20.00                     20%                              Ένα ακαδηµαϊκό έτος 
 
Βαθµοί που στηρίζονται σε άλλο τύπο αξιολόγησης (π.χ.  από 100) θα προσαρµόζονται στο πιο πάνω  σύστηµα των 
Λυκείων για να εξακριβώνεται το ποσοστό της Υποτροφίας. 
 
2)   ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

• Παιδί αγνοουµένου ή εγκλωβισµένου 
• Παιδί πολύτεκνης ή άπορης οικογένειας 
• Το να είναι κάποιος ορφανός 
• Μόνιµη συµµετοχή σε αθλητική οµάδα Α’ Κατηγορίας 

 
 
Ελάχ. Βαθµός Απολυτηρίου: 16 
 
Διάρκεια: Ένα Ακαδηµαϊκό Έτος 
 
Ύψος Υποτροφίας: Αποφασίζεται από το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο ανάλογα µε τα στοιχεία του αιτητή 
 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι µια περίπτωση δεν µπορεί να εξεταστεί ταυτόχρονα κάτω και από τις δύο κατηγορίες 
κριτηρίων. 
 
Οι αιτήσεις για υποτροφία πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο απολυτηρίου και άλλων σχετιζοµένων 
πιστοποιητικών για επιβεβαίωση του κριτηρίου βάσει του οποίου διεκδικείται η υποτροφία και να υποβληθούν στην 
πιο κάτω διεύθυνση το ταχύτερο: 
Επιτροπή Υποτροφιών  
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ΜΕΡΟΣ  Γ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ (ΠΡΙΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ
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