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Θέμα 4o:
4.2

Φοιτητικά
Τροποποίηση της απόφασης της υπ. αριθμ. 33/29.03.2018 συνεδρίασης της
Συγκλήτου, θέμα 4.1 που αφορά στην Έγκριση του Κανονισμού των
Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Σύγκλητος 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 1 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 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017,
τ. Α’) καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 34, της παρ. 3 του άρθρου 40 σε συνδυασμό με την
παρ. 5 του άρθρου 85 όπως ισχύουν,
o Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 53 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
Α΄195), όπως ισχύουν,
o Την απόφαση της υπ΄αριθμ. 33/29.03.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.1 «Έγκριση
του Κανονισμού των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σχετική με το θέμα, σε
συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3882/28.03.2019 παρ. 1 εγγράφου του Τμήματος Φοιτητικής
Μέριμνας και Συμβουλευτικής της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 33/29.03.2018 συνεδρίασης της
Συγκλήτου θέμα 4.1 που αφορά στην Έγκριση του Κανονισμού των Φοιτητικών Κατοικιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ακολούθως:
Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 …Σκοπός της λειτουργίας των ΦΚ είναι η δωρεάν κάλυψη
αναγκών στέγασης δικαιούχων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των
τριών κύκλων σπουδών, έκφραση αλληλεγγύης και αμετάθετης κοινωνικής ευθύνης για παροχή
ίσων ευκαιριών σε φοιτητές και φοιτήτριες εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων.
Επιπλέον, στις ΦΕ δύνανται να διαμένουν φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο προγραμμάτων
ανταλλαγής ή θερινών και χειμερινών σχολείων ή άλλων ακαδημαϊκών δράσεων, καθώς και
επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτριες καθηγήτριες και προσκεκλημένοι επιστήμονες…
Αντικαθίστανται, ως εξής:
…Σκοπός της λειτουργίας των ΦΚ είναι η δωρεάν κάλυψη αναγκών στέγασης δικαιούχων
φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των τριών κύκλων σπουδών, έκφραση
αλληλεγγύης και αμετάθετης κοινωνικής ευθύνης για παροχή ίσων ευκαιριών σε φοιτητές και
φοιτήτριες.
Επιπλέον, στις ΦΕ δύνανται να διαμένουν φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο προγραμμάτων
ανταλλαγής ή θερινών και χειμερινών σχολείων ή άλλων ακαδημαϊκών δράσεων, καθώς και
επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτριες καθηγήτριες και προσκεκλημένοι επιστήμονες, εφόσον
υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων…
Β. Η παράγραφος 1β του άρθρου 3 …β. Είναι ενεργοί φοιτητές και ενεργές φοιτήτριες του
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011
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(Α΄ 195) όπως κάθε φορά ισχύει και εφόσον δεν παρακολουθούν αντίστοιχου επιπέδου σπουδές
τίτλου που ήδη κατέχουν…
Αντικαθίσταται, ως εξής:
…β. Είναι φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και
δικαιούνται παροχές Φοιτητικής Μέριμνας όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 2 και 53 του
Ν.4009/2011 και στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34, και της παρ. 3 του άρθρου 40 σε
συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύουν και εφόσον δεν
παρακολουθούν αντίστοιχου επιπέδου σπουδές τίτλου που ήδη κατέχουν…
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 33/29.01.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.1
«Έγκριση του Κανονισμού των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
εξακολουθεί να ισχύει.
Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις
περαιτέρω ενέργειες.
.

