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 Θέμα 3o: 

             3.1  

Φοιτητικά 

Ρύθμιση θεμάτων Φοιτητικών Κατοικιών - Λειτουργία Φοιτητικών 

Κατοικιών κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2021 

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη : 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

o Τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’), 

o Την υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 

Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4507/τ. 

Β’/12.10.2018), (ΑΔΑ: ΨΝΓΥ469Β7Λ-1ΧΔ),   

o Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842/25.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2744/Β/26.06.2021) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00.» 

o Τις αποφάσεις της Συγκλήτου των συνεδριάσεων υπ’ αριθμ. α) έκτακτη 

73(επαναληπτική)/02.06.2017, θέμα 3.3 «Αξιοποίηση και Διαχείριση των Φοιτητικών 

Κατοικιών κατά τους θερινούς μήνες», β), 29/26.10.2017, θέμα 10.2 «Τροποποίηση της 

απόφασης της υπ’ αριθμ. 73(επαναληπτική)/02.06.2017 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 

που αφορά στην αξιοποίηση και διαχείριση των Φοιτητικών Κατοικιών κατά τους θερινούς 

μήνες» και γ) 33/29.03.2018, θέμα 4.1 «Έγκριση Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών 

Πανεπιστημίου Αιγαίου»,  

o Την υπ’ αριθμ. 15/27.01.2020 απόφαση της έκτακτης Συγκλήτου, θέμα 3.4 «Ακαδημαϊκό 

Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», 

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, 

o Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο επισυνάπτεται,  

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

1. Οι φοιτητές/τριες που ήδη διαμένουν στις Φοιτητικές Κατοικίες, θα παραμείνουν έως τη 

λήξη της εξεταστικής περιόδου του Τμήματος καθενός/καθεμίας. Μετά τη λήξη της 

εξεταστικής, και κατ’ εξαίρεση λόγων των συνθηκών, όσοι/ες επιθυμούν να παραμείνουν 

κατά τους θερινούς μήνες οφείλουν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας το αίτημά τους μέχρι τις 9/07/2021, αιτιολογώντας το λόγο 

παραμονής τους, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, 

στην οποία θα δηλώνουν ότι θα τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο. 

 

2. Δωμάτια των Φοιτητικών Κατοικιών, τα οποία είτε παραμένουν κενά, είτε δεν υπάρχουν 

προσωπικά αντικείμενα των φοιτητών /τριών θα διατεθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν 

από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου  κατά 

τα προβλεπόμενα στις υπ. αριθμ. 73-επαναληπτική-/02.06.2017/Θέμα 3.3 και 

29/26.10.2017/Θέμα 10.2 αποφάσεις της Συγκλήτου, όπως ισχύουν. 

 

3. Οι διαμένοντες/ουσες στα δωμάτια των Φοιτητικών Κατοικιών θα πρέπει επιπροσθέτως να 

διαθέτουν (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) ένα από  τα παρακάτω έγγραφα: 
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-Πιστοποιητικό Εμβολιασμού (τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία 

εμβολιασμού) 

-Αρνητικό αποτέλεσμα PCR Test 72 ωρών εβδομαδιαίως 

-Αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test 24 ωρών εβδομαδιαίως 

-Αρνητικό αποτέλεσμα Self Test 24 ωρών εβδομαδιαίως 

-Βεβαίωση νόσησης δύο μήνες μετά τη νόσηση και έως εννέα μήνες 

 

Ακολούθως, η απόφαση κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μυτιλήνης, Χίου και 

Σάμου καθώς και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 


