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 Θέμα 3o: 

            3.7 

Διοικητικά 

Προϋποθέσεις διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες και στις μισθωμένες 

κλίνες λόγω ισχύος των μέτρων πρόληψης της διασποράς covid-19 

 

 
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 Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 με θέμα «Λειτουργία των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ Β΄4406/24.9.2021),  

o Το γεγονός ότι η δωρεάν διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες και στις μισθωμένες από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλίνες συνδέεται με την υποστήριξη της παρακολούθησης με 

φυσική παρουσία του προγράμματος σπουδών κάθε διαμένοντα/ διαμένουσας. Συνεπώς, 

οι προϋποθέσεις διαμονής δεν μπορούν παρά να ταυτίζονται με τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής των φοιτητών/τριών στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, 

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, 

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα  
 

αποφασίζει 

 

 

ότι οι διαμένοντες/νουσες στις φοιτητικές κατοικίες και στις μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου κλίνες σε τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με 

εκείνες που προβλέπονται για τη δια ζώσης συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ήτοι 

να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, είτε rapid ή PCR test δύο φορές την 

εβδομάδα έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα.  

 

Το Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας ασκεί τον έλεγχο τήρησης των ως άνω 

αναφερόμενων προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών/τριών στα 

δωμάτια.  

Οι εμβολιασμένοι/ες και νοσήσαντες/σες επιδεικνύουν ή προσκομίζουν άπαξ το σχετικό 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης στο οικείο Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 

κατά την παραλαβή του δωματίου.  

Οι μη εμβολιασμένοι/ες και μη νοσήσαντες/σες διαμένοντες/νουσες σε φοιτητικές κατοικίες ή 

μισθωμένα δωμάτια υποχρεούνται να επιδεικνύουν ή να αποστέλλουν μέσω email στο οικείο 

Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, εβδομαδιαίως κάθε Τρίτη και Παρασκευή, το 

αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου (rapid ή PCR test), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση και 

για τη συμμετοχή τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση οι μη 

εμβολιασμένοι/ες και μη νοσήσαντες/σες διαμένοντες/νουσες στις Φοιτητικές Κατοικίες 

Μυτιλήνης επιδεικνύουν ή να αποστέλλουν μέσω email τα αποτελέσματα του εργαστηριακού 

ελέγχου στον επόπτη των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, θα ακολουθεί ειδοποίηση με email στον 

διαμένοντα/νουσα από το οικείο Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και, εφόσον δεν 

υπάρξει ανταπόκριση εντός μιας εβδομάδας από την ειδοποίηση, θα ενημερώνεται ο 
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Αντιπρύτανης Διοικητικών Θεμάτων και θα εκκινείται η διαδικασία επιβολής των σχετικών 

κυρώσεων.  

Οι μη εμβολιασμένοι/ες και μη νοσήσαντες/σες διαμένοντες/νουσες οφείλουν να ενημερώσουν 

τον επόπτη ή όπου δεν υπάρχει το οικείο Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, σε 

περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας τους από τη φοιτητική κατοικία ή από το μισθωμένο 

δωμάτιο, για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση προσκόμισης του αποτελέσματος του 

εργαστηριακού ελέγχου κατά το εν λόγω διάστημα.  

 

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι βάσει της ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23.09.2021 απαγορεύεται η 

είσοδος επισκεπτών στους χώρους των φοιτητικών κατοικιών και κατ’ αναλογία των 

μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δωματίων. Η όποια σχετική παραβίαση θα 

συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 

Ακολούθως, η παρούσα κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για τις περαιτέρω 

ενέργειες.  

 

 


