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ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : «Παροχή δωρεάν στέγασης κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του 
Σεπτέμβριου 2021 στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών».

Η Πρυτάνισσα 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 Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018  «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου»  του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ),

o Τις διατάξεις της παρ. 15 εδάφιο ιγ. του άρθρου 15 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 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. 
94102/Ζ1/29.07.2021/ΦΕΚ 3483 τ. Β΄/30.07.2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 
επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.»

o Την υπ’ αριθμ. 32/04.08.2021 (έκτακτη) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μαθηματικών, θέμα 2ο «Απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά 
την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020 
2021»,

o Την απόφαση της υπ. αριθμ 17/05.08.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.4 
«Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με βάση την Υ.Α. 94102/Ζ1/29.07.2021»

αποφασίζει

και εγκρίνει την παροχή δωρεάν στέγασης κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του 
Σεπτέμβριου 2021 στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 19.08.2021 μέχρι και την Τρίτη 24.08.2021 μέσω 
της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει βάσει της 
διαδικασίας μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης χωρίς την 
ποσόστωση για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες.
.
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