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 Θέμα 4o: 

            4.3 

Διοικητικά 

Καθορισμός ενεργειών στην περίπτωση μη τήρησης από διαμένοντα/ουσα 

φοιτητή/τρια των υποχρεώσεων/προϋποθέσεων διαμονής στις φοιτητικές 

κατοικίες  και στις μισθωμένες κλίνες κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων 

πρόληψης της διασποράς του 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 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. 31/06.10.2021 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, θέμα 3.7 «Προϋποθέσεις διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες και στις 

μισθωμένες κλίνες λόγω ισχύος των μέτρων πρόληψης της διασπορά covid-19», 

o Το γεγονός ότι η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των 

κανόνων ασφαλείας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους αποτελεί αρμοδιότητα του 

Πρυτανικού Συμβουλίου,  

o Το γεγονός ότι η μη τήρηση των προϋποθέσεων διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες και τις 

μισθωμένες κλίνες κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων πρόληψης της διασποράς του 

covid-19 αποτελεί μη τήρηση κανόνων υγιεινής, 

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων,  

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας της μία εβδομάδας και της μη συμμόρφωσης 

φοιτητών/τριών που διαμένουν στις Φοιτητικές Κατοικίες ή μισθωμένες κλίνες με τις 

υποχρεώσεις που έχει ορίσει το Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 31/06.10.2021 έκτακτη 

συνεδρίασή του, θέμα 3.7 «Προϋποθέσεις διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες και στις 

μισθωμένες κλίνες λόγω ισχύος των μέτρων πρόληψης της διασπορά covid-19», στους/στις 

συγκεκριμένους/ες φοιτητές/τριες μπορεί να επιβληθεί η κύρωση της απομάκρυνσης από τις 

Φοιτητικές Κατοικίες και τις μισθωμένες κλίνες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκρίνει η 

Σύγκλητος του Ιδρύματος στην αριθμ. 19 (επαναληπτική)/20.11.2015 έκτακτη συνεδρίαση, θέμα 

3.6 «Κυρώσεις, διαδικασία απομάκρυνσης παρανόμως διαμενόντων φοιτητών και διαμενουσών 

φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Ιδρύματος» και τροποποιήθηκε ακολούθως 

στην αριθμ. 08/06.06.2019 συνεδρίαση θέμα 4.1 του Οργάνου. 

 

Συνεπώς, τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνουν τους 

φοιτητές/τριες για την παρούσα απόφαση.   
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Ακολούθως, η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

H Πρυτάνισσα 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη 

α/α 

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 
Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου 


