
                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ                   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 13.06.2018  ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Συνήλθε σήμερα 13.06.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του 
Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, κατ’ εφαρμογή του 
Ν.4109/23.01.2013 (ΦΕΚ 16/τ.Α’) όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν.4144/18.04.2013 
(ΦΕΚ 88/τ.Α’) και του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23.07.2013), καθώς και τις με  αρ. πρωτ. 
Δ9/οικ.44840/11751/2016 (ΦΕΚ 571/τ.ΥΟΔΔ /24/10/2016) και Δ9/οικ.49314/12915/17-10-
2016 (ΦΕΚ 694/07.12.2016/τ.ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες αναφέρονται στον διορισμό μελών του ΔΣ  
του  ΚΚΠΠΝΑ.   
 

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν: 
 
Τακτικά Μέλη:  
Μαρίνος Ιωάννης (Πρόεδρος)                                   Αναπληρωματικά Μέλη: 
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη (Α Αντιπρόεδρος)                          Ορφανός Νικόλαος  
Κελεπέρα Τσαμπίκα (Μέλος) 
Χαραλάμπους Εμμανουήλ (Μέλος)  
Μιχαήλ Θωμάς (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)                                                             

                                                                              
Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτέλεσε η κ. Γαλανάκη Θαρρενή. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των  
παρακάτω θεμάτων:   
  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Θέμα 6ο: Κανονισμός φιλοξενίας φοιτητριών Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 
Τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 
1.Οι οργανικές διατάξεις του Κέντρου.  
2.Το με αρ. πρωτ. 2361/13.6.2018 σχέδιο του διευθυντή του ΚΚΠΠΝΑ το οποίο καταρτίστηκε 
σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού 
Δωδεκανήσου και την Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ Γεωργαλλίδου Μαριάνθη περί κανονισμού 
φιλοξενίας φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο έχει ως εξής:  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
Στο οικοτροφείο του ΠΠΠΔ φιλοξενούνται φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρέχεται στέγη σε 
μονόκλινα- δίκλινα –τρίκλινα δωμάτια, ανάλογα με την εκάστοτε δυνατότητα.  
 
Με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους και συγκεκριμένα από 1 Ιουλίου ως και 31 Αυγούστου, οι φοιτήτριες 
υποχρεούνται να αφήσουν τα δωμάτια κενά από τα προσωπικά τους είδη. Θα έχουν τη δυνατότητα να τα 
αποθηκεύσουν σε ασφαλή χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμονή στο οικοτροφείο του Παραρτήματος Παιδιού είναι:  



 
- Η ενυπόγραφη αποδοχή τήρησης του κανονισμού λειτουργίας του Οικοτροφείου.  
- Η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας ότι δεν πάσχουν από μεταδιδόμενα νοσήματα.  
 
Οι κατωτέρω όροι διαμονής στο οικοτροφείο αποβλέπουν στη διατήρηση σχέσεων σεβασμού και συνεργασίας 
μεταξύ των φιλοξενούμενων.  
 
Η υπηρεσία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων, κοσμημάτων, φθορά προσωπικών 
αντικειμένων.  
 
Η διαχείριση του ορόφου και η οργάνωση της λειτουργίας του θα αφορά όλες τις φιλοξενούμενες. Κάθε 
εβδομάδα θα ορίζονται δυο υπεύθυνες για την καθαριότητα και επίβλεψη των κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες, 
ντουζιέρες, κουζίνα, σαλόνι, διάδρομοι) καθώς και για τη συνεργασία με τη διεύθυνση της υπηρεσίας.  
 
Όλες οι φιλοξενούμενες υποχρεωτικά οφείλουν να συνδράμουν στην καθαριότητα του ορόφου (προσωπικών 
δωματίων, κοινόχρηστων χώρων) σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καταρτίζουν οι ίδιες και θα γνωστοποιούν 
στη διεύθυνση της υπηρεσίας.  
 
Οι φιλοξενούμενες οφείλουν:  
-Να τηρούν την καθαριότητα του χώρου σεβόμενες τις συγκατοίκους τους.  
-Να διατηρούν τα έπιπλα σε καλή κατάσταση. Να μην γράφουν ή χαράσσουν τα έπιπλα και τους τοίχους. Τυχόν 
καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσική φθορά θα βαρύνουν οικονομικά την υπεύθυνη για τη φθορά.  
- Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι- κουζίνα- τουαλέτες- ντουζιέρες) καθαρίζονται από τις ίδιες σύμφωνα με 
πρόγραμμα που οφείλουν να καταρτίσουν και να ακολουθούν.  
-Η αποκομιδή των άχρηστων υλικών και εν γένει σκουπιδιών από την κουζίνα και τις τουαλέτες θα γίνεται από 
τις ίδιες σύμφωνα με το καταρτισμένο πρόγραμμα.  
-Η κάθε φιλοξενούμενη οφείλει να αφήνει τους χώρους καθαρούς και τακτοποιημένους μετά τη χρήση τους και 
αποχώρησή της.  
-Τα απορρυπαντικά για την καθαριότητα των χώρων διατίθενται από την υπηρεσία.  
 
ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  
 
Δεν επιτρέπεται η παρασκευή φαγητού στην κουζίνα. Η συσκευή μικροκυμάτων θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για να ζεσταίνονται ήδη μαγειρεμένα φαγητά και ροφήματα. 
Το υπάρχον πλυντήριο χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ατομικού ιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του. Η υπηρεσία δε διαθέτει απορρυπαντικά.  
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον όροφο του οικοτροφείου τρίτων ατόμων (περιλαμβανομένων και των 
παιδιών του ΠΠΠΔ). Εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ, ο διευθυντής και οι αρμόδιοι υπάλληλοι.  
Απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος για οποιονδήποτε λόγο στις ταράτσες του κτιρίου.  
Η εμφάνιση πρέπει να είναι ευπρεπής.  
Να τηρούνται τα ωράρια κοινής ησυχίας.  
Η είσοδος είναι ελεύθερη κατά το ωράριο 07:00 -23:00. Κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά τις 23:00) θα 
επιτρέπεται η είσοδος κατά το χρονικό διάστημα 02:00-03:00.  
Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και ναρκωτικών ουσιών εντός του κτιρίου. 
Οι σχέσεις των φιλοξενούμενων πρέπει να διέπονται από συνεργασία και σεβασμό και να αποφεύγεται κάθε 
εμπλοκή σε καυγάδες.  

                                                                                     
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει :  
 
1.Εγκρίνει το σχέδιο του διευθυντή του ΚΚΠΠΝΑ περί κανονισμού φιλοξενίας φοιτητριών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Την αποστολή της παρούσας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
 



3. Επικυρώνει την απόφαση σήμερα. 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
     κ. α/α 
 
 
Σαχπατζίδου Ειρήνη Ελισάβετ  


