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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 

 
Αγαπητέ σπουδαστή, 
 
Σε καλωσορίζουμε στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.   

Ελπίζουμε ότι η διαμονή σου στο campus θα είναι για εσένα μια αξέχαστη εμπειρία. 

Σύμφωνα με μελέτες άλλωστε, η διαμονή σε campus εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει 

θετική επίδραση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των σπουδαστών σε ηλικία φοίτησης. 

Ως οικότροφος του συγκροτήματος, θα κάνεις φίλους με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο και θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις σε πλήθος προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων.  

Εξυπακούεται, όμως, ότι οι σπουδαστές που ζουν στους κόλπους μιας 

σπουδαστικής κοινότητας φέρουν ευθύνη όχι μόνο απέναντι στους εαυτούς τους και 

στο προσωπικό της Σχολής, αλλά και απέναντι στους υπόλοιπους οικότροφους. Μια 

σπουδαστική κοινότητα, όπως και κάθε άλλη κοινότητα, βασίζεται σε δεσμούς 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της. Οι πολιτικές και οι 

οδηγίες που περιλαμβάνονται στον ανά χείρας οδηγό έχουν καταρτιστεί με σκοπό να 

δημιουργήσουν και να διαφυλάξουν τις προϋποθέσεις για την αρμονική συμβίωση 

όλων των μελών της κοινότητας. 

Ο οδηγός συντάχθηκε επίσης για να δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά 

με τη διαμονή στο συγκρότημα. Σε παρακαλούμε να τον διαβάσεις προσεκτικά. Εάν 

έχεις περαιτέρω απορίες, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Παντελή 

Χαντζάρας, επόπτη σπουδαστικής ζωής (phantz@afs.edu.gr). 

 

Με εκτίμηση,  

 

Παντελής 

Επόπτης σπουδαστικής ζωής    
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Οι παρακάτω κανόνες και κανονισμοί θεσπίστηκαν από τη διοίκηση της Σχολής με σκοπό να 
κάνουν τη ζωή στις εστίες ευχάριστη και ασφαλή για όλους τους σπουδαστές. Στόχος των 
κανόνων δεν είναι να περιορίσουν τις ατομικές ελευθερίες των σπουδαστών του I.IEK, αλλά 
να διαφυλάξουν τα δικαιώματα όλων των οικοτρόφων. Οι σπουδαστές που διαμένουν στους 
κοιτώνες της Σχολής οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό.        

 
 
Εγκατάσταση και αποχώρηση 
 
Αφού παραχωρηθεί δωμάτιο στον σπουδαστή (συνήθως στην αρχή του ακαδημαϊκού 
έτους), ο ίδιος μαζί με ένα μέλος του προσωπικού της εστίας το επιθεωρούν ώστε να 
βεβαιώσουν την κατάστασή του και την κατάσταση των αντικειμένων (επίπλων, κουρτίνας 
κ.λπ.), και συμπληρώνουν το συναφές τμήμα του εντύπου εγκατάστασης/αποχώρησης. 
Κάθε ζημία που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης σημειώνεται ευκρινώς στο 
έντυπο. Είναι ευθύνη της Σχολής να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει όλα τα αντικείμενα 
που, κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης, διαπιστώνεται ότι έχουν υποστεί ζημία.  
 
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους (ή κάθε φορά που ο σπουδαστής αποχωρεί από το 
δωμάτιο που του έχει παραχωρηθεί), οι οικότροφοι και ένα μέλος του προσωπικού 
επιθεωρούν ξανά το δωμάτιο για να βεβαιωθούν ότι όλα τα αντικείμενα βρίσκονται στη θέση 
τους και ότι δεν έχουν υποστεί ζημία. Για τυχόν ζημίες που διαπιστώνεται ότι επήλθαν στο 
διάστημα που ο σπουδαστής διέμεινε στο δωμάτιο (βάσει της αρχικής επιθεώρησης, όπως 
καταγράφεται στο έντυπο εγκατάστασης/αποχώρησης) και δεν θεωρούνται αποτέλεσμα 
φυσικής φθοράς καταλογίζεται ευθύνη στον σπουδαστή. Το κόστος αυτών των ζημιών 
αφαιρείται από την εγγύηση που κατέβαλε ο οικότροφος.  
 
Κάθε σπουδαστής οφείλει να επικοινωνήσει με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 
θέματα της σπουδαστικής ζωής προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η επιθεώρηση του δωματίου 
θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο πριν από την αποχώρησή του. Πριν αποχωρήσει, 
ο σπουδαστής παραδίδει το κλειδί του δωματίου και δεν θεωρείται πλέον υπεύθυνος για 
αυτό. Εάν κάποιος σπουδαστής αποχωρήσει από τον κοιτώνα χωρίς να συμπληρώσει το 
έντυπο εγκατάστασης/αποχώρησης και χωρίς να παραδώσει το κλειδί, την Σχολή διατηρεί το 
δικαίωμα να εισέλθει στο δωμάτιο, να το επιθεωρήσει και να χρεώσει στον σπουδαστή τυχόν 
ζημίες, καθώς και το κόστος αλλαγής της κλειδαριάς. 
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Πολιτική Διαμονής & Σίτισης 
 
Σύμφωνα με την Πολιτική Διαμονής & Σίτισης του Ι.Ι.Ε.Κ. της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, όλοι οι πρωτοετείς σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να 
διαμένουν και να σιτίζονται εντός της Σχολής, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα 
στα οικοτροφεία της Σχολής. Η Σχολή δεν έχει υποχρέωση στέγασης & σίτισης 
των σπουδαστών του 2ου έτους.  Όσοι επιθυμούν να παρατείνουν τη διαμονή 
τους και κατά το 2ο έτος σπουδών, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο τέλος 
της ακαδημαϊκής χρονιάς, που θα εξεταστεί αναφορικά με τη διαθεσιμότητα 
των οικοτροφείων. 

Περιουσιακά στοιχεία της Σχολής 
  
Όταν ένας σπουδαστής αποδέχεται το δωμάτιο που του παραχωρείται, ταυτόχρονα 
αποδέχεται την υποχρέωση να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Σχολής και να ζει 
σαν υπεύθυνος ενήλικας. Οι οικότροφοι οφείλουν να διατηρούν τα δωμάτια και τους χώρους 
όπου διαμένουν καθαρούς και τακτικούς και τα έπιπλα σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές. Σε 
περίπτωση που κάποιοι σπουδαστές παραβιάσουν τους κανονισμούς που αναφέρονται 
παρακάτω, υπεύθυνοι για τη ζημία θεωρούνται και οι τέσσερις οικότροφοι των δύο 
δωματίων, οι οποίοι καταβάλλουν πρόστιμο. Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, οι οικότροφοι 
μπορεί να μεταφερθούν σε άλλο δωμάτιο ή μπορεί και να απομακρυνθούν από την εστία. 
Εάν η διεύθυνση της Σχολής δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο άτομο είναι υπεύθυνο για 
τυχόν ζημίες οι οποίες είναι βέβαιο ότι δεν αποτελούν αποτέλεσμα κανονικής χρήσης (π.χ. 
απώλεια ή καταστροφή του τηλεχειριστηρίου ή ακόμη και της τηλεόρασης ή του 
αποκωδικοποιητή COSMOTE ΤV στο εστιατόριο), όλοι οι οικότροφοι του κοιτώνα 
επιβαρύνονται με ένα ισόποσο επιπρόσθετο κόστος υπό μορφή προστίμου, καθώς και με τα 
έξοδα επιδιόρθωσης. Κατά την αποχώρηση ο σπουδαστής πρέπει να επιστρέψει τα κλειδιά 
του δωματίου έτσι ώστε να μην θεωρείται επιπλέον υπεύθυνος για το δωμάτιο. Αν ο 
σπουδαστής δεν επιστρέψει τα κλειδιά, το τμήμα Σπουδαστικής Ζωής έχει δικαίωμα να 
μπέι στο δωμάτιο, να ελεγξεί για τυχόν ζημιές και να χρεώσει τον σπουδαστή για την 
αλλαγή της κλειδαριάς. 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι επιμέρους κανονισμοί που αφορούν τη διαμονή στους κοιτώνες:  

 

1. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση επίπλων και κοινόχρηστων συσκευών από τους 
κοιτώνες, τους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια που έχουν παραχωρηθεί. 

 
2. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού (εκτός του παρεχόμενου από την Σχολή) και 

συσκευών στον κοιτώνα χωρίς τη συναίνεση του επόπτη σπουδαστικής ζωής.(π.χ. 
γκαζάκια, ηλεκτρικά μάτια, φουρνάκια) 

 
3. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι μέσα και γύρω από τον κοιτώνα πρέπει να διατηρούνται 

τακτοποιημένοι και καθαροί. 
 
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση τσιμεντόλιθων ή άλλων οικοδομικών υλικών στα δωμάτια. 
 
5. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να αφαιρούν, να βάφουν ή να τροποποιούν 

παράθυρα, πόρτες, διαχωριστικά, έπιπλα, τοίχους, πατώματα και μηχανισμούς. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση καρφιών, μπλου-τακ, ταινίας ή κόλλας οποιουδήποτε είδους 
στους τοίχους. 
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6. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (εκτός του χώρους διαμονής τους) που δεν 
σχετίζονται με την Σχολή . 

 
7. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την πολιτική της ΑΓΣ, δεν επιτρέπεται στους 

σπουδαστές να καπνίζουν σε εσωτερικούς χώρους ούτε στα δωμάτιά τους. Το κάπνισμα 
επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς υπαίθριους χώρους που προορίζονται για τον σκοπό αυτό. 
Οι σπουδαστές που διαπιστώνεται ότι καπνίζουν στα δωμάτιά τους ή σε άλλους 
εσωτερικούς χώρους παραπέμπονται σε πειθαρχική διαδικασία. Σε περίπτωση 
πολλαπλών παραβάσεων ο σπουδαστής μπορεί να αποπεμφθεί από την Σχολή. 

 
8. Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν το σύνολο της νομοθεσίας και των κανόνων των 

τοπικών και εθνικών αρχών της Ελλάδας. 
 
9. Όλες οι πολιτικές που δεν περιγράφονται ή δεν καλύπτονται στον παρόντα οδηγό 

εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης της Σχολής.  
 

10.  Οι κοιτώνες παραμένουν κλειστοί το διάστημα που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. 
Είναι ευθύνη του σπουδαστή να φροντίσει για τη στέγασή του το διάστημα αυτό. Εάν 
κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να παραμείνει στον κοιτώνα, καταβάλλει το ποσό των 100 
ευρώ ανά μήνα ή των 20 ευρώ ανά ημέρα, εφόσον μείνει διάστημα λιγότερο από μήνα. 
Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η σίτιση. Το αίτημα του σπουδαστή πρέπει να λάβει 
έγκριση από τη διεύθυνση της Σχολής.   

 

11. Δεν επιτρέπεται η κάθε συναναστροφή με μαθητές του Δευτεροβάθμιου 
προγράμματος, εντός και εκτός των οικοτροφείων. Εσείς είστε ΕΝΗΛΙΚΟΙ και οι 
μαθητές ΑΝΗΛΙΚΟΙ. 

 

 

Δικαιώματα της Σχολής 
 

Την Σχολή επιφυλάσσεται των παρακάτω δικαιωμάτων:  

 

● Να απομακρύνει κάποιον σπουδαστή από τον κοιτώνα εάν δεν σέβεται τους κανόνες και 
τους κανονισμούς που προβλέπει ο παρών οδηγός ή εάν η παρουσία του είναι 
επιβαρυντική για τους υπόλοιπους οικοτρόφους. 

 
● Να εισέρχεται στα δωμάτια των σπουδαστών και να προβαίνει σε επιθεωρήσεις ή 

επιδιορθώσεις εφόσον υπάρχει ανάγκη ή συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος βάσιμος λόγος. 
  
● Να επιβάλλει και να εισπράττει πρόστιμα για τυχόν ζημίες, μη ενδεδειγμένη χρήση ή 

τροποποιήσεις στα δωμάτια ή στον εξοπλισμό. 
 
● Να απομακρύνει εξοπλισμό που δεν είναι εγκεκριμένος ή χρησιμοποιείται ακατάλληλα. 

 
● Τα δωμάτια ελέγχονται κάθε εβδομάδα από το προσωπικό σπουδαστικής ζωής ώστε να 

διασφαλίζεται ότι παραμένουν καθαρά και σε καλή κατάσταση. Η διαδικασία αυτή 
πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται στην αρχή του 
εξαμήνου. Εάν όλοι οι οικότροφοι του δωματίου απουσιάζουν, το προσωπικό 
ανοίγει το δωμάτιο για να το ελέγξει. 
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● Στις περιπτώσεις που η Αμερικανική Γεωργική Σχολή φιλοξενεί προγράμματα 

ανταλλαγής, οι σπουδαστές οφείλουν να αδειάζουν τα δωμάτιά τους το διάστημα των 
διακοπών. Η σχολή παρέχει στους σπουδαστές αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη των 
αντικειμένων τους. Οι σπουδαστές ενημερώνονται σχετικά εκ των προτέρων. 

 
● Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να ζητηθεί από τους σπουδαστές να μεταφερθούν 

σε άλλο δωμάτιο. Για τη μεταφορά των αντικειμένων τους θα λάβουν έγκαιρη 
ειδοποίηση.  

 
 

Εγγύηση 
 
Εκτός από τα έξοδα στέγασης και σίτισης, κάθε σπουδαστής οφείλει να καταβάλει εγγύηση 
πριν από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η εγγύηση καταβάλλεται μαζί με 
την πρώτη δόση των διδάκτρων και των εξόδων στέγασης και σίτισης. Το ποσό της 
εγγύησης προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο σπουδαστή και παρακρατείται σε περίπτωση που 
υπάρξει ζημία στο δωμάτιο που παραχωρήθηκε στον σπουδαστή. Εάν κάποιος σπουδαστής 
αναλάβει την ευθύνη για ζημία που σημειώθηκε σε κοινόχρηστους χώρους, τότε χρεώνεται ο 
ίδιος το κόστος των επισκευών. Εάν ο υπαίτιος ενός τέτοιου περιστατικού δεν εντοπιστεί, 
τότε τα έξοδα επισκευής επιμερίζονται ανάμεσα σε όλους τους ενοίκους του κοιτώνα. Σε 
περίπτωση ζημίας σε κοινόχρηστο χώρο που εξυπηρετεί πολλαπλά δωμάτια, υπεύθυνοι 
θεωρούνται όλοι οι οικότροφοι που μοιράζονται τον χώρο. 
 
Εάν ένας σπουδαστής θεωρηθεί υπεύθυνος για κάποια ζημία, τότε οφείλει να καλύψει το 
κόστος όλων των επισκευών και/ή αντικατάστασης. Εάν το κόστος αυτό υπερβαίνει το ποσό 
της εγγύησης, το υπόλοιπο που εκκρεμεί χρεώνεται στον λογαριασμό του σπουδαστή που 
τηρείται στο λογιστήριο. Εάν το κόστος είναι μικρότερο από την εγγύηση, το υπόλοιπο 
επιστρέφεται στον σπουδαστή μετά το πέρας των σπουδών του στο Ι.ΙΕΚ ή κατά την 
αποχώρησή του από τον κοιτώνα για άλλον λόγο. 
 
Εάν ο σπουδαστής δεν χρεωθεί καμία ζημία, όταν αποχωρήσει οριστικά από τον κοιτώνα 
τού επιστρέφεται το πλήρες ποσό της εγγύησης. Σύμφωνα με την πολιτική του 2017, στην 
αρχή της κάθε χρονιάς το ποσό για την εγγύηση κοιτώνων θα πρέπει να είναι 150€, οπότε 
σε περίπτωση που έχει γίνει κάποια ζημιά από εσάς θα πρέπει να γίνει μία καταβολή για να 
συμπληρωθεί πάλι το ποσό των  150€.  
 
Επίσης, εάν είχατε οφειλή διδάκτρων στο τέλος της χρονιάς η εγγύηση κοιτώνων θα 
μεταφερθεί εκεί και τον Σεπτέμβριο θα πρέπει εκ νέου να καταβάλετε την εγγύηση 
κοιτώνων.  Στο τέλος της διαμονής σας και εφόσον δεν υπάρχουν ζημιές το ποσό αυτό σας 
επιστρέφεται.  

 
Οι σπουδαστές έχουν διορία τριάντα ημερών από την ημέρα αναχώρησής τους από την 
Σχολή προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποχώρησης και να εισπράξουν το 
υπόλοιπο της εγγύησης. Εάν κάποιος σπουδαστής δεν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη 
διαδικασία αποχώρησης, τότε δεν δικαιούται επιστροφή της εγγύησης και το ποσό 
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των ομάδων και των συλλόγων της Σχολής. 
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Κάπνισμα 
 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, προωθεί ένα υγιές πρότυπο ζωής 
για τους σπουδαστές της, το προσωπικό της και τους οικοτρόφους της και δεν επιτρέπει το 
κάπνισμα στο συγκρότημά της. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το κάπνισμα 
απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, περιλαμβανομένων 
των δωματίων των κοιτώνων, των μπαλκονιών, του κτιρίου με τις αίθουσες διδασκαλίας και 
όλων των υπόλοιπων χώρων. Το κάπνισμα απαγορεύεται επίσης έξω από χώρους που 
επισκέπτονται συχνά οι σπουδαστές του λυκείου της ΑΓΣ, όπως τα σκαλιά του Princeton 
Hall και η παρακείμενη περιοχή. Επειδή όμως γίνεται κατανοητό ότι οι σπουδαστές της 
Σχολής είναι ενήλικες και πρέπει να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τον τρόπο ζωής που 
προτιμούν σεβόμενοι τους υπόλοιπους, εφόσον επιλέγουν να καπνίσουν, μπορούν να το 
πράττουν μόνο σε υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν σταχτοδοχεία. Το σύστημα 
πυρανίχνευσης του κοιτώνα ενημερώνει το προσωπικό της Σχολής ποιοι σπουδαστές 
καπνίζουν στο κτίριο. Οι σπουδαστές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να απορρίπτουν τα 
αποτσίγαρα στο έδαφος ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, παρά μόνο στα δοχεία που 
προορίζονται για τον σκοπό αυτό. 
 
Οι σπουδαστές που καπνίζουν σε χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα ή απορρίπτουν 
τα αποτσίγαρά τους σε ακατάλληλα σημεία τιμωρούνται ως εξής: 
 
• Πρώτη παράβαση: προφορική προειδοποίηση από τον επόπτη σπουδαστικής ζωής 
• Δεύτερη παράβαση: προφορική προειδοποίηση από την διευθύντρια Σπουδαστικής 
ζωής και πιθανή πειθαρχική παραπομπή 
• Τρίτη παράβαση: αποπομπή από την εστία και πιθανή αποβολή από το Ι.ΙΕΚ. 
 
Επισημαίνεται στους σπουδαστές ότι η ίδια πολιτική ισχύει και για τους επισκέπτες που 
καπνίζουν σε απαγορευμένους χώρους. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης καπνίσει σε 
δωμάτιο του κοιτώνα, ο σπουδαστής τον οποίο επισκέπτεται θεωρείται υπεύθυνος, όπως 
επίσης ο συγκάτοικός του, εφόσον είναι παρών τη στιγμή της παράβασης. 

 

 
Αλκοόλ και ναρκωτικά 
 

Απαγορεύονται οι ανοιχτές συσκευασίες αλκοολούχων ποτών σε όλους τους δημόσιους 
χώρους. Οι ενήλικες μπορούν, ωστόσο, να καταναλώνουν αλκοόλ υπεύθυνα και σύμφωνα 
με την τοπική και εθνική νομοθεσία. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση 
που κάποιος σπουδαστής επιδείξει απρεπή συμπεριφορά λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Εάν, 
μετά από μια πρώτη προειδοποίηση, ο σπουδαστής συνεχίσει να παραβιάζει την πολιτική 
αυτή, τότε παραπέμπεται στη διεύθυνση της Σχολής, με εισήγηση για προσωρινή ή οριστική 
αποβολή. Η Σχολή δεν ανέχεται επ’ ουδενί τη χρήση παράνομων ουσιών. Εάν υπάρχουν 
υπόνοιες ότι κάποιος σπουδαστής κάνει χρήση ουσιών, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει 
αμέσως από τους κοιτώνες της Σχολής. Οι σπουδαστές που συλλαμβάνονται να κάνουν 
χρήση ουσιών κινδυνεύουν με αποβολή και ποινική δίωξη.  
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Κοινόχρηστοι χώροι 
 
Η Σχολή έχει διαμορφώσει κοινόχρηστους χώρους στην εστία Aliki Perroti Student 
Residence, όπου οι σπουδαστές μπορούν να συναθροίζονται εκτός δωματίου. Οι χώροι 
αυτοί σκοπό έχουν να προάγουν το αίσθημα της κοινότητας. Σε αυτούς οι οικότροφοι 
μπορούν να συγκεντρώνονται, να παρακολουθούν τηλεόραση και ταινίες και να 
χαλαρώνουν. Στους χώρους αυτούς οι οικότροφοι οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους 
σπουδαστές και τους κανόνες του κοιτώνα. Οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται λελογισμένα και ειρηνικά.  

 
 
Πολιτική καθαριότητας των δωματίων και του κοινού χώρου ανά δύο δωμάτια 
 
Οι δύο σπουδαστές ανά δωμάτιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάσταση του 
δωματίου τους. Για την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου ανά δύο δωμάτια είναι 
υπεύθυνοι και οι τέσσερις οικότροφοι που χρησιμοποιούν από κοινού τον χώρο αυτό. Οι 
οικότροφοι είναι επίσης υπεύθυνοι για τη φύλαξη των υλικών καθαρισμού που προμηθεύει 
την Σχολή. Σε περίπτωση που τα υλικά καθαρισμού υποστούν ζημία ή χαθούν, οι οικότροφοι 
καταβάλλουν πρόστιμο. Οι οικότροφοι ΔΕΝ πρέπει να πετούν το χαρτί τουαλέτας στη 
λεκάνη, αλλά στο δοχείο απορριμμάτων. Το χαρτί μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 
αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου και ήδη έχουμε αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.  

 
 
Ώρες κοινής ησυχίας και πολιτική για τον θόρυβο 
 
Προκειμένου να διαφυλάξει το δικαίωμα των σπουδαστών να μπορούν να διαβάζουν και να 
μελετούν απερίσπαστοι, η Σχολή ζητά από τους οικοτρόφους να σέβονται τις 
προκαθορισμένες ώρες κοινής ησυχίας, κατά τις οποίες δεν πρέπει να θορυβούν. 

● Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι οι 
εξής:Κυριακή έως Πέμπτη από τις 10:30 μ.μ. έως τις 8:00 π.μ., Παρασκευές και 
Σάββατα από τις 11:00μ.μ. έως τις 10:00 π.μ.   

● Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι ώρες κοινής ησυχίας μπορεί να 
διευρυνθούν.   

● Οι οικότροφοι δεν μπορούν να πραγματοποιούν πάρτι ή μεγάλες συγκεντρώσεις στα 
δωμάτια των κοιτώνων και δεν πρέπει ποτέ να κάνουν υπερβολικό θόρυβο ή να 
ακούν μουσική υπερβολικά δυνατά. 

● Καθώς κάποια δωμάτια είναι αρκετά κοντά με δωμάτια του Δευτεροβάθμιου 
Προγράμματος πρέπει να σέβονται και τα εξής ωράρια:  Κυριακή 20:00-22:00, 
από Δευτερα έως Πέμπτη 20:00-21:30, Σάββατο και Κυριακή 10:00-13:00. 

 

 

 
 
 

Εστιατόριο 
 
Το εστιατόριο του Perrotis College προσφέρει γεύματα για τους οικότροφους σπουδαστές 
του Perrotis College, καθώς και για όσους δεν διαμένουν στο συγκρότημα της σχολής, αλλά 
έχουν κάνει την απαραίτητη οικονομική διευθέτηση με τον επικεφαλής του τμήματος 
σπουδαστικής ζωής. Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν το πρόγραμμα του εστιατορίου 
που αναρτάται στον κεντρικό πίνακα και των δύο κοιτώνων. Το μενού αναρτάται σε δύο 
γλώσσες, στα αγγλικά και στα ελληνικά, σε εβδομαδιαία βάση.   
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Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και δεύτερη μερίδα φαγητού, αλλά μόνο 
εφόσον έχουν σερβιριστεί όλοι οι υπόλοιποι σπουδαστές και έχει περισσέψει φαγητό. 
Απαγορεύεται αυστηρά στους σπουδαστές να παίρνουν μαζί τους τρόφιμα έξω από τη 
λέσχη. Μόνο σε περίπτωση ασθένειας επιτρέπεται στους σπουδαστές να πάρουν δίσκο 
στον κοιτώνα τους, απαραιτήτως κατόπιν έγκρισης του επικεφαλής σπουδαστικής ζωής. Οι 
υπηρεσίες σίτισης παρέχονται ΜΟΝΟ κατά το διάστημα που πραγματοποιούνται 
μαθήματα.   
 
Το μαγείρεμα ΔΕΝ επιτρέπεται στα δωμάτια για λόγους ασφάλειας. Οι μαγειρικές 
συσκευές που εντοπίζονται κατάσχονται.  

 
 
Συγκατοίκηση 
 
Οι συγκάτοικοι είναι πάντα σπουδαστές του ίδιου φύλου. Οι σπουδαστές αντίθετου φύλου 
δεν επιτρέπεται να συγκατοικούν ή να διανυκτερεύουν στον ίδιο κοιτώνα. Την Σχολή σε 
καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβλέψει παραβιάσεις της συγκεκριμένης πολιτικής. 
Επιπλέον, όλες οι τουαλέτες και τα λουτρά προορίζονται αυστηρά για άτομα του ίδιου 
φύλου. Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται την ιδιωτικότητα των χώρων αυτών.    

 

 
Διαμονή σε ένα δωμάτιο 
 

Όλα τα δωμάτια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενούν συγκεκριμένο 
αριθμό ενοίκων. Στην αρχή του έτους, σε κάθε σπουδαστή αντιστοιχίζεται ένας συγκάτοικος. 
Παρότι οι προτιμήσεις των σπουδαστών λαμβάνονται υπόψη, η αντιστοίχηση των δωματίων 
είναι αποκλειστικά ευθύνη της διεύθυνσης της Σχολής. Οι σπουδαστές μπορούν να 
ζητήσουν επανεξέταση της όποιας απόφασης από τον Επόπτη Σπουδαστικής Ζωής. 

 

Προτού οι σπουδαστές φύγουν από το συγκρότημα της ΑΓΣ και τους κοιτώνες για τις θερινές 
τους διακοπές, μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους για κάποιον συγκεκριμένο 
συγκάτοικο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ωστόσο το προσωπικό του τμήματος 
σπουδαστικής ζωής δεν είναι υποχρεωμένο να ικανοποιήσει ένα τέτοιο αίτημα. 

  

 

Επισκέπτες 

 

Κάθε άτομο που δεν είναι ένοικος ενός συγκεκριμένου κοιτώνα θεωρείται 
επισκέπτης (Συμπεριλαμβάνονται και οι εξωτερικοί σπουδαστές) και οφείλει να τηρεί την 
πολιτική επισκεπτών που περιγράφεται παρακάτω. Οι εσωτερικοί σπουδαστές δεν μπορούν 
να δέχονται επισκέπτες ανά πάσα στιγμή εκτός από τους γονείς τους. Οι γονείς δεν θα 
μπορούν να εισέλθουν στις σουίτες ή τα δωμάτια των μαθητών. Η χρήση των κοινόχρηστων 
χώρων της Σπουδαστικής εστίας γίνεται φορώντας μάσκα.  
 Η ενημέρωση των επισκεπτών για την παραπάνω πολιτική είναι ευθύνη του 

σπουδαστή. Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση επισκεπτών στα δωμάτια των εστιών. 
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Κατοικίδια ζώα 
 
Οι σπουδαστές που διαμένουν στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται να ταΐζουν ή να φιλοξενούν 
ζώα στον κοιτώνα ή σε οποιοδήποτε χώρο του κολεγιακού συγκροτήματος. 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

 

Για την αρμονική συμβίωση με έναν συγκάτοικο —και με το ετερόκλητο σύνολο των 
σπουδαστών— απαιτείται ειλικρινής επικοινωνία και σεβασμός. Η Σχολή παροτρύνει 
τους σπουδαστές να κρατούν τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Συνιστάται οι 
συγκάτοικοι να φροντίσουν ήδη από τις πρώτες ημέρες του εξαμήνου και να 
διευθετήσουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προστριβές —όπως 
οι ώρες ύπνου, η λειτουργία του ραδιοφώνου ή του στερεοφωνικού και η ένταση του 
ήχου, ο καθαρισμός του δωματίου— και να καταλήξουν σε μια αμοιβαίως αποδεκτή 
συμφωνία. Εάν, ωστόσο, κάποιο πρόβλημα παραμένει ακόμη και μετά από 
συζήτηση, τότε μεσολαβεί ο βοηθός επόπτη σπουδαστικής ζωής, ο επόπτης 
σπουδαστικής ζωής ή, ως έσχατος μεσολαβητής, ο επικεφαλής του τμήματος 
σπουδαστικής ζωής προκειμένου να δοθεί λύση.  

 

 

 
 
 
Άπλυτα 

 

Στην εστία Aliki Perroti Student Residence έχουν τοποθετηθεί πλυντήρια και στεγνωτήρια 
που προορίζονται για τους σπουδαστές. Οι σπουδαστές οφείλουν να καθαρίζουν τα φίλτρα 
των στεγνωτηρίων μετά από κάθε χρήση και δεν πρέπει να υπερφορτώνουν τα μηχανήματα. 
Εάν η διαδικασία πλύσης σταματήσει, ο χρήστης πρέπει να περιμένει δύο λεπτά έως ότου η 
πόρτα απελευθερωθεί αυτόματα. Την Σχολή δεν παρέχει απορρυπαντικά ή άλλους είδους 
καθαριστικά υλικά. Συνιστά ωστόσο τη χρήση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Εάν 
κάποιος σπουδαστής έχει περαιτέρω ερωτήματα, μπορεί να απευθύνεται στον επόπτη 
σπουδαστικής ζωής για βοήθεια. Για τους σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ που θα διαμένουν σε 
πτέρυγες κοντά στο οικοτροφείο του Δευτεροβάθμιου θα μπορούν να χρησιμοποιούν  τον 
χώρο των πλυντηρίων του Οικοτροφείου αρρένων.   

 

 

Απωλεσθέντα 
 

Τα αντικείμενα αξίας που εντοπίζονται στους κοιτώνες πρέπει να παραδίδονται αμέσως στη 

διεύθυνση της Σχολής ή στον επόπτη σπουδαστικής ζωής.   
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Αλληλογραφία 
 

Το προσωπικό της Σχολής συλλέγει καθημερινά την εισερχόμενη αλληλογραφία (Δευτέρα 
έως Παρασκευή), συνήθως έως τις 3:00 μ.μ. Ο επόπτης σπουδαστικής ζωής είναι 
υπεύθυνος για την παραλαβή της αλληλογραφίας από τα γραφεία της διεύθυνσης και για τη 
διανομή της στους ενοίκους των κοιτώνων. Η διεύθυνση αλληλογραφίας της ΑΓΣ είναι 
αναρτημένη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων. Τα αντικείμενα που είναι μεγάλα και δεν 
χωρούν στο ταχυδρομικό κουτί παραλαμβάνονται από την υποδοχή στο Princeton Hall ή την 
πύλη. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, π.χ. κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών διακοπών, ο σπουδαστής ενημερώνει σχετικά τη γραμματεία ώστε να μπορεί 
να γίνει σωστή προώθηση της αλληλογραφίας του.   

 

Απορρίμματα και ανακύκλωση 
 

Την Σχολή παροτρύνει ένθερμα τους σπουδαστές να ανακυκλώνουν όσα περισσότερα υλικά 
μπορούν. Σε ολόκληρο το συγκρότημα της ΑΓΣ υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, 
πλαστικού, αλουμινίου και γυαλιού. Κάδοι απορριμμάτων και κάδοι ανακύκλωσης υπάρχουν 
επίσης σε διάφορα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής. Τα υπολείμματα 
τροφίμων που απορρίπτονται ΜΟΝΟ στους εξωτερικούς μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων 
πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένα μέσα σε πλαστικές σακούλες.  

 
Φύλαξη αντικειμένων 
 
Οι σπουδαστές που αποχωρούν οριστικά από το συγκρότημα πρέπει να απομακρύνουν όλα 
τα προσωπικά τους αντικείμενα από τον κοιτώνα. Τα μπαλκόνια ΔΕΝ προορίζονται για την 
αποθήκευση ή φύλαξη αντικειμένων, όπως μεταξύ άλλων κουβάδες, σφουγγαρίστρες, 
σκούπες και άπλυτα.  

 

Διακοπές 
 

Το εστιατόριο και η εστία της Σχολής κλείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών, 
περιλαμβανομένων των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών μηνών. Κατά τη 
διάρκεια των περιόδων αυτών, ο σπουδαστής πρέπει να αδειάσει το δωμάτιό του και να βρει 
άλλη στέγη, εκτός εάν έχει σοβαρούς λόγους να παραμείνει, π.χ. πρακτική άσκηση στον 
χώρο της σχολής, δυσκολίες με την άδεια παραμονής κ.λπ. Οι σπουδαστές που επιθυμούν 
να παραμείνουν στον κοιτώνα κατά τη διάρκεια των διακοπών πρέπει να λάβουν σχετική 
άδεια από τον διευθυντή σπουδών της Σχολής τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την 
έναρξη των διακοπών. Εάν η διευθύντρια φοιτητικής ζωής εγκρίνει το αίτημα, το κόστος 
διαμονής στον κοιτώνα είναι 10€/άτομο/ημέρα για τους σπουδαστές που εργάζονται εκτός 
της ΑΓΣ και 5€/άτομο/ημέρα για τους σπουδαστές που εργάζονται στην ΑΓΣ. 

 

 

Οι σπουδαστές που αποχωρούν από το δωμάτιό τους για διακοπές παρακαλούνται να 
κάνουν τα ακόλουθα:  

 

● Να καθαρίσουν το δωμάτιο τους και τον χώρο που μοιράζονται με το άλλο δωμάτιο. 
● Να βγάλουν από την πρίζα όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και να σβήσουν όλα τα φώτα.  
● Να βγάλουν έξω τα απορρίμματα και τα υλικά ανακύκλωσης. 
● Να πετάξουν όλα τα τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν. 
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● Να κλείσουν και να ασφαλίσουν τα παράθυρα και να κλείσουν τις κουρτίνες και τα 
παντζούρια. 

● Να κλείσουν και να κλειδώσουν τις πόρτες.  

 
 
Παραμονή στον κοιτώνα κατά τη διάρκεια επαναληπτικών εξεταστικών 
  
Οι σπουδαστές που πρέπει να παραμείνουν στην Σχολή κατά το διάστημα που δεν 
πραγματοποιούνται μαθήματα προκειμένου να συμμετάσχουν στην επαναληπτική 
εξεταστική (ή, σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να επαναλάβουν μαθήματα) 
καταβάλλουν για το δωμάτιό τους 10 ευρώ ανά ημέρα ανά σπουδαστή (20 ευρώ ανά 
δωμάτιο) ή 100 ευρώ ανά μήνα ανά άτομο (200 ευρώ ανά δωμάτιο). Το δωμάτιο είναι 
διαθέσιμο το προηγούμενο βράδυ πριν από την πρώτη εξέταση και ο σπουδαστής πρέπει 
να το αδειάσει την ημέρα που ολοκληρώνει την τελευταία του εξέταση. Εάν κάποιος 
σπουδαστής έχει θεμιτούς λόγους να παρατείνει τη διαμονή του (π.χ. λόγω προβλημάτων με 
τη βίζα του), τότε πρέπει να λάβει σχετική άδεια από τον διευθυντή σπουδών πριν από την 
άφιξή του. 

 
 
Βλάβες και συντήρηση 
 
Τα προβλήματα συντήρησης και οι βλάβες πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον επόπτη 
σπουδαστικής ζωής. Η έγκαιρη συντήρηση μπορεί συχνά να προλάβει πιο εκτεταμένα 
προβλήματα.  
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Διαδικασίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
 
Σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή άλλης έκτακτης ανάγκης στο συγκρότημα 
της σχολής, οι οικότροφοι των κοιτώνων πρέπει να εφαρμόζουν τις παρακάτω οδηγίες, οι 
οποίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τον πλέον αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. 

 
Παραμείνετε ψύχραιμοι και μην πανικοβάλλεστε. 

 
Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, αλλά με ψυχραιμία και 
ευαισθησία, χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο περίπλοκες 
καταστάσεις. Η διατήρηση της ψυχραιμίας και του ελέγχου είναι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. 
 
Εάν βρίσκεστε στο συγκρότημα της σχολής δεν πρέπει να καλέσετε ο ίδιος ασθενοφόρο, την 
αστυνομία, την πυροσβεστική ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία άμεσης επέμβασης. Εάν δεν 
καταφέρετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της ΑΓΣ που αναφέρεται στα τέσσερα 
παρακάτω βήματα, ο φύλακας της ΑΓΣ (ο οποίος αναφέρεται στο βήμα 3) θα είναι 
αυτός που θα επικοινωνήσει με την κατάλληλη υπηρεσία. 
 

1. Εάν ο κ. Χαντζάρας είναι εκτός γραφείου και/ή δεν βρίσκεται στην εστία, επικοινωνήστε 
με τους βοηθούς επόπτη σπουδαστικής ζωής. 

Δωμάτια: Β.7 & Α.2 
 

2. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κανένα από τα παραπάνω άτομα, καλέστε 
αμέσως τον κύριο Γκιουζέλη, επόπτη σπουδαστικής ζωής, ο οποίος επίσης διαμένει στο 
συγκρότημα της ΑΓΣ.   

Τηλέφωνο: 2310 492749 
 
3. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κανένα από τα τέσσερα παραπάνω άτομα, 

ενημερώστε αμέσως τον φύλακα της μπροστινής πύλης της ΑΓΣ. Ο φύλακας θα 
καλέσει την κατάλληλη υπηρεσία άμεσης επέμβασης.   

Τηλέφωνο πύλης: 2310 492 780 
 
 
Εάν προκύψει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρίσκεστε εκτός συγκροτήματος 
(ή έξω από τη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα) και χρειάζεστε άμεσα βοήθεια, καλέστε το 112, ο 
οποίος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης που ισχύει σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός αυτός παρέχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με 
ασθενοφόρο, με την αστυνομία και με την πυροσβεστική. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί 
επίσης ανιχνευτή GPS για να εντοπίσει την ακριβή σας τοποθεσία. 
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Ιατρική φροντίδα και ασφάλεια υγείας 

 

Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ατομική ή οικογενειακή ασφάλεια υγείας που να ισχύει 
στην Ελλάδα. Οι σπουδαστές καλύπτουν οι ίδιοι το κόστος υπηρεσιών που δεν παρέχονται 
από το παρακείμενο Κέντρο Υγείας και δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό τους 
πρόγραμμα. Για απλά θέματα υγείας, οι σπουδαστές της Σχολής μπορούν να επισκέπτονται 
δωρεάν την γιατρό του Campus, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 π.μ. έως τις 
3:30 μ.μ. Το γραφείο της νοσηλεύτριας βρίσκεται στο James Hall.   
Η Διοίκηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής/Perrotis λαμβάνει πολύ σοβαρά τα μέτρα 
ενάντια στη εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) που τίθενται από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο 
Παιδείας. Καθώς είμαστε σχολείο όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, είναι επιτακτική ανάγκη 
να είμαστε προληπτικοί και να διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους 
μαθητές μας.  

Η Διοίκηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής/Perrotis College ενθαρρύνει θερμά όλα τα 
άτομα να ακολουθούν τις προτεινόμενες οδηγίες για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν μπορεί να 
ελέγξει ΑΠΟΛΥΤΑ τη συμπεριφορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου. Ως αποτέλεσμα, 
η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνο 
για οποιαδήποτε απειλή για τη δημόσια υγεία στην οποία μπορεί να εκτεθεί ένας μαθητής ή 
επισκέπτης, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό στη μετάδοση οποιωνδήποτε 
μολυσματικών ασθενειών όπως το COVID-19. 

Πυρκαγιά 

 

Οι πυροσβεστικοί αγγελτήρες, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία της εστίας, και ο 
υπόλοιπος πυροσβεστικός εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, παρά μόνο σε 
περίπτωση πραγματικής έκτακτης ανάγκης. Οι σπουδαστές που παρεμβαίνουν στον 
εξοπλισμό αυτό αποπέμπονται αμέσως από τον κοιτώνα. Για λόγους πυροπροστασίας, δεν 
επιτρέπεται η παρουσία εύφλεκτων υλικών (πυροτεχνημάτων, καυσίμων για λυχνίες λαδιού, 
διαλυτικών καθαριστικής χρήσης) στους κοιτώνες ούτε η χρήση γυμνής φλόγας, όπως 
κεριών, τσιγάρων και θυμιαμάτων, στα δωμάτια των σπουδαστών. ΔΕΝ επιτρέπεται η 
χρήση συσκευών γυμνής φλόγας στα δωμάτια. Δεν επιτρέπεται η χρήση κεριών στα 
δωμάτια. 

 

Σεισμοί 

 

Σε περίπτωση σεισμού θυμηθείτε τους παρακάτω κανόνες. Εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο, 
μείνετε μακριά από αντικείμενα που θα μπορούσαν να πέσουν, όπως φωτιστικά, έπιπλα ή 
γύψινες διακοσμήσεις. Μείνετε μακριά από παράθυρα και καθρέφτες. Εάν μπορείτε, μπείτε 
κάτω από ένα τραπέζι, γραφείο ή κρεβάτι ή σταθείτε κάτω από μια γερή πόρτα. Συνήθως, 
είναι προτιμότερο να μην τρέξετε έξω. Εάν ήδη βρίσκεστε έξω, μην πλησιάζετε ψηλά κτίρια, 
τοίχους, στύλους της ΔΕΗ και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να πέσουν. Εάν 
μπορείτε, μεταφερθείτε γρήγορα σε έναν ανοιχτό χώρο.  
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Ασφάλεια 
 

Όπως ακριβώς μια αλυσίδα, έτσι και η ασφάλεια ενός κοιτώνα είναι τόσο ισχυρή όσο και οι 
κρίκοι από τους οποίους αποτελείται. Εάν κάποιος οικότροφος αφήσει ανοιχτή την 
εξώπορτα της εστίας, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και όλους τους ενοίκους. 
Ομοίως, ένα και μόνο περιστατικό κλοπής, ψεύδους ή απάτης αρκεί για να διαταράξει τις 
σχέσεις εμπιστοσύνης στον κοιτώνα. Οι σπουδαστές πρέπει πάντα να κλειδώνουν τις 
πόρτες τους, ακόμη και όταν πρόκειται να απουσιάσουν για λίγο. Παρότι στον κοιτώνα 
επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης, οι σπουδαστές δεν πρέπει να αφήνουν ποτέ εκτεθειμένα τα 
κλειδιά τους ή αντικείμενα αξίας. Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το κλειδί 
του δωματίου τους και το κλειδί του κοιτώνα.  

 
 
 

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μοναδικό για πολλούς λόγους. 
Ένας από αυτούς είναι η ευκαιρία που προσφέρει στους σπουδαστές της να διαμείνουν στις 
εγκαταστάσεις της, μέσα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί και προάγει πολύπλευρα τη 
μόρφωση. Πιστεύουμε ότι οι όλοι οι σπουδαστές μπορούν να αποκομίσουν πολύτιμες 
εμπειρίες τόσο μέσα όσο και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, επωφελούμενοι από το 
ισχυρό πνεύμα ομαδικότητας που επικρατεί στο συγκρότημα, από την επαφή με 
σπουδαστές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και από τη συμμετοχή στις σπουδαστικές 
και εθελοντικές δραστηριότητες που προσφέρει την Σχολή. Όλοι μας αδημονούμε να 
μοιραστούμε μαζί σας μια χρονιά γεμάτη με συναρπαστικές νέες εμπειρίες. Αν και ήρθατε 
στη Θεσσαλονίκη αυτόνομοι, η ζωή στους κοιτώνες θα βοηθήσει τους περισσότερους από 
εσάς να δημιουργήσετε δυνατές φιλίες και να γίνετε, ως απόφοιτοι πια, ισόβια μέλη της 
οικογένειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

 


