
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 41/26-27.05.2020 

 

 

 Θέμα 3o: 

             3.1 

 

Φοιτητικά 

Ρύθμιση θεμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ' αριθμ. 39/08.05.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 5.21 "Διαδικασία εκκένωσης 

των μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δωματίων στα οποία 

στεγάζονται φοιτητές/τριες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, 

Ρόδου, Σύρου και Λήμνου" 

 

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. 39/08.05.2020 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 

5.21 «Διαδικασία εκκένωσης των μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δωματίων στα 

οποία στεγάζονται φοιτητές/τριες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Ρόδου, 

Σύρου και Λήμνου»,  σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων : 

 Καταβάλλεται μίσθωμα από 1η/6/2020 (ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης 

λειτουργίας) έως 13 ή 14 ή 15/6/2020 (συμπλήρωση 30 ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της έγγραφης ειδοποίησης από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος). 

 Οι φοιτητές/τριες οφείλουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο να 

παραλάβουν και να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από τα μισθωμένα 

δωμάτια σε προθεσμία που θα τους τεθεί και όχι αργότερα από την 31η/05/2020, άλλως 

για τούτου θα μεριμνήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με  χρήση μεταφορικής εταιρείας, 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

o Το γεγονός ότι κατά την εφαρμογή της ως άνω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

διαπιστώθηκαν προβλήματα στην εκκένωση των δωματίων και φοιτητές/τριες της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου υπέβαλαν μεμονωμένα αιτήματα, τα οποία 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Να δοθεί παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί για την εκκένωση των δωματίων 

έως το τέλος Ιουνίου 

 Να δοθεί η δυνατότητα διαμονής των φοιτητών/τριών στα δωμάτιά τους έως ότου 

συγκεντρώσουν τα πράγματά τους και αποχωρήσουν 

 Να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής (στην περίπτωση που δεν 

επιτραπεί η διαμονή στο δωμάτιό τους) των φοιτητών/τριών 

 Να χορηγηθεί βεβαίωση για την αναγκαιότητα μετακίνησής τους στη Ρόδο εφόσον 

αυτό είναι απαραίτητο. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις φοιτητές/τριες δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους να 

συσκευασθούν και αποθηκευτούν τα πράγματά τους από τρίτους. 

o Το γεγονός της απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών σύμφωνα με την αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει 

παραταθεί με τις υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 

28237/05.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1699) όμοιες αποφάσεις, έως και τις 31.5.2020, με την επιφύλαξη 

των οριζόμενων στα άρθρα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της τελευταίας, 

o Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της προαναφερθείσας τελευταίας ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/05.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1699), οι φοιτητικές εστίες επαναλειτουργούν από 
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25/05/2020 μόνο για τους/τις φοιτητές/τριες των οποίων οι υποχρεώσεις επιβάλλουν τη 

συμμετοχή τους με φυσική παρουσία είτε στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων είτε 

εξετάσεων,  

o Τις αποφάσεις της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.2. 

Β. «Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20 στο 

πλαίσιο των νέων μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού» και θέμα 2.3 «Συζήτηση επί 

εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» σύμφωνα με τις 

οποίες τα μαθήματα και οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν και θα πραγματοποιηθούν 

αντίστοιχα από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα,   

o Την υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου 

και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική 

άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»,  

o Την υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1/21.05.2020 (ΦΕΚ 1971 τ. Β’/21.05.2020 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος 

επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Α.Ε.Ι. και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά 

την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους»,  

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων,  

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

1) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39/08.05.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

θέμα 5.21 με παράταση της προθεσμίας εκκένωσης των δωματίων έως και την 13η/6/2020. 

Η επιλογή του τρόπου εκκένωσης του δωματίου παραμένει ως έχει στην ως άνω 

αναφερόμενη απόφαση.  

2) Τη διαμονή των φοιτητών/τριών στα δωμάτιά τους για τη συλλογή και συσκευασία των 

προσωπικών τους αντικειμένων μόνο για μια διανυκτέρευση, εφόσον δεν είναι δυνατή η 

αυθημερόν αναχώρησή τους, εκτός εάν τεκμαίρεται εξαιρετική ανάγκη για περισσότερες 

διανυκτερεύσεις λόγω έλλειψης δρομολογίων ή μη εξασφάλισης εισιτηρίου την επομένη. 

Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται ότι οφείλουν να αποστείλουν, με 

κάθε πρόσφορο μέσο στο ΠΓΦΜ, Υπεύθυνη Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται 

στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής, προσδιορίζοντας 

την αυθημερόν αποχώρησή τους ή την ημερομηνία της μίας διανυκτέρευσης ή 

αιτιολογώντας τεκμηριωμένα την ανάγκη για περισσότερες από μία διανυκτερεύσεις. Οι 

ημέρες ενδεχόμενης διαμονής πρέπει να είναι εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής 

μισθώματος από το Πανεπιστήμιο, ήτοι από 1/6/2020 έως 13/6/2020. 

3) Στις περιπτώσεις που οι φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει ή δεν θα δηλώσουν στο ΠΓΦΜ 

τον τρόπο με τον οποίο θα εκκενώσουν το δωμάτιό τους ή, εφόσον έχουν δηλώσει τον 

τρόπο,  δεν τηρήσουν τη δήλωσή τους, ήτοι δεν προσέλθουν να εκκενώσουν οι ίδιοι/ες τα 

δωμάτιά τους ή δεν προσέλθει το εξουσιοδοτημένο άτομο, αναλόγως της δήλωσης που 

έχουν κάνει, ή δηλώσουν ότι δεν συμφωνούν με την εκκένωση του δωματίου τους από το 

Πανεπιστήμιο ή δεν απαντήσουν στο ερώτημα του ΠΓΦΜ περί του τρόπου επιλογής της 

εκκένωσης του δωματίου τους, τα δωμάτια αυτά θα εκκενωθούν με μέριμνα του 

Πανεπιστημίου έως 12/6/2020 ή 13/6/2020 καθώς πρέπει να αποδοθούν κενά στον εκάστοτε 

ιδιοκτήτη. 

4) Τα αιτήματα της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης και της μη συσκευασίας και 

αποθήκευσης των προσωπικών τους αντικειμένων από τρίτους σε περίπτωση που δεν 

προσέλθουν οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ες πρόσωπο, δεν 

δύναται να ικανοποιηθούν.  
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Ακολούθως, η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μυτιλήνης, 

Ρόδου, Σύρου και Λήμνου, προκειμένου να αποστείλουν σχετική ενημέρωση στους ιδιοκτήτες 

καταλυμάτων και στους/στις διαμένοντες/νουσες σε αυτά φοιτητές/τριες.  

 

 

 


