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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 



Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» 

έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν εξοπλισμό από τα Ερευνητικά Εργαστήρια του 

Τμήματος, συμπληρώνοντας τις φόρμες που ακολουθούν (κατά περίσταση για χρήση 

εκτός Τμήματος εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος) και συναινώντας στους όρους που 

έχει εγκρίνει η Συντονιστική Επιτροπή και Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Τις φόρμες υπογράφουν οι 

ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, καθώς και ο/η Υπεύθυνος/η του Εξοπλισμού 

των Ερευνητικών Εργαστηρίων στα οποία ανήκει ο εξοπλισμός. 

Στη συνέχεια, με την επιστροφή του εξοπλισμού, ο/η Υπεύθυνος Εξοπλισμού 

ελέγχει εάν η επιστροφή πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα και χωρίς βλάβες που 

οφείλονται σε δόλο ή αμέλεια του/της φοιτητή/τριας. 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι αντίστοιχες φόρμες (για χρήση εντός ή εκτός Ελλάδος 

αντίστοιχα). 



 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια που δανείζεται τον εξοπλισμό για χρήση εντός Ελλάδος) 

 

Σήμερα, την ……………………………………..……………........................... (ημερομηνία), ο/η υπογράφων/ουσα το παρόν 

(όνομα) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. δανείζομαι από το Εργαστήριο 

………………………………………………………………………………………………………………………… του Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας προκειμένου να τα χρησιμοποιήσω σε εργασία στο πλαίσιο των σπουδών μου στο 

ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», εντός Ελλάδος, ως τις 

…………………………………………………………………………… (ημερομηνία) τα ακόλουθα: 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

και αποδέχομαι τους όρους δανεισμού που έχει εγκρίνει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και η Γενική 
Συνέλευση του ΤΠΤΕ:  

Α) Παραλαμβάνω τον εξοπλισμό από τον υπεύθυνο εξοπλισμού για χρήση στο εσωτερικό της Ελλάδας, εκτός του χώρου 

του Πανεπιστημίου, αποκλειστικά στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποχρεώσεών μου στο πλαίσιο του προγράμματος 

σπουδών ή άλλων αναγκών του ΠΜΣ.  

Β) Οφείλω να επιστρέψω τον εξοπλισμό ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τον παραλαμβάνω και στην 

προαναφερόμενη ημερομηνία επιστροφής.  

Γ) Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, η ΓΣ του ΤΠΤΕ, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εξοπλισμού ή του 

υπεύθυνου διδάσκοντα, μπορεί να με τιμωρήσει με αποκλεισμό από το δανεισμό εξοπλισμού εφεξής ή για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν συντρέχει λόγος τιμωρίας αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας 

(πχ καθυστέρηση πλοίου).  

Δ) Σε περίπτωση υπεξαίρεσης, απώλειας ή βλάβης του εξοπλισμού λόγω δόλου ή αμέλειας (π.χ. αμέλεια φύλαξης του 

εξοπλισμού σε ασφαλές μέρος ή κακή μεταχείριση), όπως αυτή αποδειχτεί μετά από την αστυνομική έρευνα, 

υποχρεώνομαι σε πλήρη επανόρθωση της ζημίας με την καταβολή του πλήρους αντιτίμου της επισκευής ή 

αντικατάστασης του εξοπλισμού με καινούργιο ιδίου τύπου. Δεν υποχρεώνομαι σε επανόρθωση, αν η ζημία οφείλεται 

σε συνήθεις συνθήκες που τη δικαιολογούν (πχ κάψιμο λάμπας, φθορά μπαταρίας, προγενέστερη φθορά που 

επιδεινώθηκε με την χρήση από εμένα κ.λπ).  

Ε) Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης επανόρθωσης τυχόν ζημίας, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και η ΓΣ του 

ΤΠΤΕ αποφασίζει για την τιμωρία μου. Κατανοώ ότι νομιμοποιείται να προχωρήσει σε καταλογισμό ποινικών, αστικών 

και τυχόν πειθαρχικών ποινών (διαγραφή μου κλπ). 

 

Ο/Η ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(υπογράφεται από τον υπεύθυνο με την επιστροφή του εξοπλισμού και παραδίδεται στο φοιτητή) 

 
Βεβαιώνω ότι ο/η φοιτητής/τρια ………………………………………………………………………………………………………………….. 

παρέδωσε τον εξοπλισμό που παρέλαβε στις ………………………………………………………………………………………… 

εμπρόθεσμα και χωρίς βλάβες που οφείλονται σε δικό του/της δόλο ή αμέλεια. 

 
Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια που δανείζεται τον εξοπλισμό για χρήση εκτός Ελλάδος) 

 

Σήμερα, την ……………………………………..……………........................... (ημερομηνία), ο/η υπογράφων/ουσα το παρόν 

(όνομα) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. δανείζομαι από το Εργαστήριο 

………………………………………………………………………………………………………………………… του Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας προκειμένου να τα χρησιμοποιήσω σε εργασία στο πλαίσιο των σπουδών μου στο 

ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», εκτός Ελλάδος, ως τις 

…………………………………………………………………………… (ημερομηνία) τα ακόλουθα: 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

και αποδέχομαι τους όρους δανεισμού που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του ΤΠΤΕ:  
Α) Παραλαμβάνω τον εξοπλισμό από τον υπεύθυνο εξοπλισμού για χρήση εκτός της Ελλάδας, αποκλειστικά στο πλαίσιο 

της υλοποίησης των υποχρεώσεών μου στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ή άλλων αναγκών του ΠΜΣ.  

Β) Οφείλω να επιστρέψω τον εξοπλισμό ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τον παραλαμβάνω και στην 

προαναφερόμενη ημερομηνία επιστροφής.  

Γ) Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, η ΓΣ του ΤΠΤΕ, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εξοπλισμού ή του 

υπεύθυνου διδάσκοντα, μπορεί να με τιμωρήσει με αποκλεισμό από το δανεισμό εξοπλισμού εφεξής ή για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν συντρέχει λόγος τιμωρίας αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας 

(πχ καθυστέρηση πλοίου).  

Δ) Σε περίπτωση υπεξαίρεσης, απώλειας ή βλάβης του εξοπλισμού λόγω δόλου ή αμέλειας (π.χ. αμέλεια φύλαξης του 

εξοπλισμού σε ασφαλές μέρος ή κακή μεταχείριση), όπως αυτή αποδειχτεί μετά από την αστυνομική έρευνα, 

υποχρεώνομαι σε πλήρη επανόρθωση της ζημίας με την καταβολή του πλήρους αντιτίμου της επισκευής ή 

αντικατάστασης του εξοπλισμού με καινούργιο ιδίου τύπου. Δεν υποχρεώνομαι σε επανόρθωση, αν η ζημία οφείλεται 

σε συνήθεις συνθήκες που τη δικαιολογούν (πχ κάψιμο λάμπας, φθορά μπαταρίας, προγενέστερη φθορά που 

επιδεινώθηκε με την χρήση από εμένα κ.λπ).  

Ε) Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης επανόρθωσης τυχόν ζημίας, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και η ΓΣ του 

ΤΠΤΕ αποφασίζει για την τιμωρία μου. Κατανοώ ότι νομιμοποιείται να προχωρήσει σε καταλογισμό ποινικών, αστικών 

και τυχόν πειθαρχικών ποινών (διαγραφή μου κλπ). 



 
 

Ο/Η ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
 

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(υπογράφεται από τον υπεύθυνο με την επιστροφή του εξοπλισμού και παραδίδεται στο φοιτητή) 

 
Βεβαιώνω ότι ο/η φοιτητής/τρια ………………………………………………………………………………………………………………….. 

παρέδωσε τον εξοπλισμό που παρέλαβε στις ………………………………………………………………………………………… 

εμπρόθεσμα και χωρίς βλάβες που οφείλονται σε δικό του/της δόλο ή αμέλεια. 

 
Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 


