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Θέμα 4o:
4.1

Φοιτητικά
Τροποποίηση απόφασης της υπ΄αριθμ. 19(επαναληπτική)/20.11.2015
συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.6 «Κυρώσεις, διαδικασία
απομάκρυνσης παρανόμως διαμενόντων φοιτητών και διαμενουσών
φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Ιδρύματος»

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, 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 «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114),
όπως ισχύουν
o Τις διατάξεις της παραγράφου 7α του άρθρου 32 του Ν.4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13),
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’ αρίθμ. 33/29.03.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.1 «Έγκριση
Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Αιγαίου»
o Την απόφαση της υπ’ αρίθμ. 07/04.04.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.2
«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.»
o Την απόφαση της υπ΄ αρίθμ 19 (επαναληπτική)/ 20.11.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου,
θέμα 3.6 «Κυρώσεις, διαδικασία απομάκρυνσης παρανόμως διαμενόντων φοιτητών και
διαμενουσών φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Ιδρύματος»
o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σχετική με το θέμα, σε
συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7536/04.06.2019 εγγράφου του Τμήματος Φοιτητικής
Μέριμνας & Συμβουλευτικής της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και εγκρίνει
1. την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αριθμ. 19(επαναληπτική)/20.11.2015 συνεδρίασης της
Συγκλήτου θέμα 3.6 «Κυρώσεις, διαδικασία απομάκρυνσης παρανόμως διαμενόντων φοιτητών
και διαμενουσών φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Ιδρύματος» με την
μετονομασία της περίπτωσης Β σε Γ και προσθήκη της ακόλουθης περίπτωσης Β:
Β) Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές που οφείλονται σε ασυνήθη χρήση πρέπει να
αποκατασταθούν εντός 30 ημερών από τη βεβαίωση τους από το αρμόδιο Περιφερειακό
Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας. Το κόστος της αποκατάστασης βαραίνει τον διαμένοντα
φοιτητή ή τη διαμένουσα φοιτήτρια. Σε διαφορετική περίπτωση ο φοιτητής/φοιτήτρια
αποβάλλεται από την Φοιτητική Κατοικία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση του
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Πρυτανικού Συμβουλίου ή της Συγκλήτου του ιδρύματος μετά από σχετική εισήγηση του
αρμόδιου ΠΣΦΜ.
Σε περίπτωση που προκληθούν εκ νέου φθορές πέραν της συνήθης χρήσης από τον ίδιο
φοιτητή ή την ίδια φοιτήτρια τότε η αποβολή από τις ΦΚ γίνεται χωρίς δικαίωμα
επανεγκατάστασης σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ή
της Συγκλήτου του ιδρύματος μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου ΠΣΦΜ.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 19(επαναληπτική)/20.11.2015 συνεδρίασης της
Συγκλήτου θέμα 3.6 «Κυρώσεις, διαδικασία απομάκρυνσης παρανόμως διαμενόντων φοιτητών
και διαμενουσών φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Ιδρύματος», εξακολουθεί να
ισχύει.
Κατόπιν αυτού η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 19(επαναληπτική)/20.11.2015 συνεδρίασης της
Συγκλήτου θέμα 3.6 «Κυρώσεις, διαδικασία απομάκρυνσης παρανόμως διαμενόντων φοιτητών
και διαμενουσών φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Ιδρύματος», έχει ως
ακολούθως:

Α) Σε περίπτωση που προκύπτουν προβλήματα συμπεριφοράς των διαμενόντων φοιτητών
και διαμενουσών φοιτητριών (π.χ. ηχορύπανση, μη τήρηση κανόνων υγιεινής, αξιόποινες
πράξεις που συνδέονται με την παραμονή τους στις Φ.Κ.) να προβλέπονται, ιδίως, οι
ακόλουθες, κατά σειρά βαρύτητας, κυρώσεις:
α. Προφορική παρατήρηση
β. Έγγραφη προειδοποίηση
γ. Απομάκρυνση από τις Φ.Κ.
Οι Συντονιστές/στριες λειτουργίας κτιρίου Φ.Κ., ή ο/η Επόπτης Φ.Κ. ή ο/η Πρόεδρος του ΠΣΦΜ
είναι αρμόδιοι/ες και υπεύθυνοι/ες για την εφαρμογή του μέτρου (α).
Αρμόδιο και υπεύθυνο για την εφαρμογή των μέτρων (β) και (γ), κρίση και απόφαση ανάλογα,
είναι το ΠΣΦΜ, το οποίο αποφασίζει μετά από συνεκτίμηση των στοιχείων και ανάλογα με
την βαρύτητα του ζητήματος που εξετάζεται. Η απόφαση του ΠΣΦΜ για έγγραφη
προειδοποίηση μπορεί να ληφθεί και μετά από εισήγηση του/της Επόπτη/ριας και γνώμη του
Συντονιστή/στριας λειτουργίας κτιρίου Φ.Κ.
Β) Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές που οφείλονται σε μη συνήθη χρήση πρέπει να
αποκατασταθούν με δαπάνες και επιμέλεια του διαμένοντα φοιτητή ή της διαμένουσας
φοιτήτριας εντός 30 ημερών από τη βεβαίωση τους από το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο
Φοιτητικής Μέριμνας. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των φθορών κατά τα ανωτέρω ο
φοιτητής/φοιτήτρια αποβάλλεται από την Φοιτητική Κατοικία με απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του ιδρύματος μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου ΠΣΦΜ.
Σε περίπτωση που προκληθούν εκ νέου φθορές πέραν της συνήθους χρήσης από τον ίδιο
φοιτητή ή την ίδια φοιτήτρια τότε η αποβολή από τις ΦΚ γίνεται χωρίς δικαίωμα
επανεγκατάστασης, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ιδρύματος μετά από
σχετική εισήγηση του αρμόδιου ΠΣΦΜ. Το κόστος της αποκατάστασης βαραίνει τον
διαμένοντα φοιτητή ή τη διαμένουσα φοιτήτρια.
Γ) Σε περίπτωση μη απομάκρυνσης μη νομίμως διαμενόντων φοιτητών και διαμενουσών
φοιτητριών στις Φ.Κ. και χάριν θέσπισης ομοιόμορφης διαδικασίας και ομοιογένειας στην
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αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα, ως ακολούθως την
τηρητέα διαδικασία:
Σε περίπτωση μη νομίμως διαμενόντων φοιτητών και διαμενουσών φοιτητριών στις Φ.Κ. θα
πρέπει να τους κοινοποιηθεί απόφαση του οικείου ΠΣΦΜ στην οποία απόφαση θα
αναφέρεται ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις φοιτητικές κατοικίες, καθώς δεν είναι
δικαιούχοι, λαμβάνοντας και τα προσωπικά τους είδη.
Με την εν λόγω απόφαση θα τους τάσσεται ολιγοήμερη προθεσμία (ενδεικτικά 5 ημερών) και
θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους το δωμάτιο θα εκκενωθεί, σε
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, παρουσία ή απουσία τους και εφόσον δεν είναι δυνατή η
εκκένωση του δωματίου κατά την τεθείσα ημερομηνία για οποιονδήποτε λόγο, θα
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, με επιμέλεια του ΠΣΦΜ και ότι τα προσωπικά
τους αντικείμενα, αφού καταγραφούν, θα μεταφερθούν σε αποθηκευτικό χώρο του
Ιδρύματος, απ’ όπου και θα μπορούν να τα παραλάβουν.
Συγχρόνως με την εκτέλεση της απόφασης, κατά περίπτωση, είτε θα λαμβάνει χώρα
αντικατάσταση συμβατικών κλειδαριών, είτε θα υπάρχει μέριμνα για αδυναμία εκ νέου
εισαγωγής των μη δικαιούχων στα δωμάτια με χρήση τεχνολογίας υποστήριξης μαγνητικών
κλειδαριών.
Διευκρινίζεται ότι :
Αρμόδιο όργανο για την απομάκρυνση φοιτητών και φοιτητριών από τις Φ.Κ. είναι το οικείο
ΠΣΦΜ.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες απομακρύνονται από τις Φ.Κ. χωρίς δικαίωμα επανεγκατάστασης
στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 Εάν έχασαν για οποιοδήποτε λόγο την φοιτητική ιδιότητα (π.χ. κατέστησαν πτυχιούχοι
ή διπλωματούχοι , μετεγγράφηκαν, διέκοψαν την φοίτηση τους, παρουσιάστηκαν να
υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία κ. α.).
 Δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους δικαιούχων
συγκεκριμένη χρονική περίοδο που το ΠΣΦΜ έχει ανακοινώσει.

στέγασης

για

την

 Παραχωρούν με ή άνευ ανταλλάγματος την χρήση του δωματίου σε τρίτους.
 Έχει ληφθεί απόφαση του ΠΣΦΜ σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα
(Α) περίπτ –γ-.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες απομακρύνονται πρόσκαιρα από την Εστία σε περίπτωση λόγων
υγείας, όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των υπολοίπων ενοίκων.
Ο διαμένων ή η διαμένουσα μπορούν να διακόψουν εκουσίως την παραμονή τους στις Φ.Κ.
Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο γραφείο των Φ.Κ. ή το ΠΣΦΜ.
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2. την επικαιροποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω, των άρθρων 8 & 9 της υπ. αρίθμ. 33/29.03.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.1 «Έγκριση Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών
Πανεπιστημίου Αιγαίου».
Ακολούθως, εξουσιοδοτείται η Πρυτάνισσα για τις περαιτέρω ενέργειες.
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