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 Θέμα 4o: 

            4.1 

Φοιτητικά 

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 04/29.01.2015 συνεδρίασης της 

Συγκλήτου θέμα 7.10 που αφορά στη Διαδικασία μοριοδότησης και 

επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης, όπως αυτή ισχύει. 

 

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. 04/29.01.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 7.10 

«Διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης» με τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις της: 

 Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 10/05.11.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.5  

 Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 16/26.05.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.1, 

 Την απόφαση της  υπ΄ αριθμ. 82(επαναληπτική)/06.10.2017 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου θέμα 1.11, 

 Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 32/22.02.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.3,  

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σχετική με το θέμα, σε 

συνέχεια του υπ΄αριθμ. πρωτ. 3882/28.03.2019 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. 04/29.01.2015 συνεδρίασης της 

Συγκλήτου θέμα 7.10 που αφορά στη Διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων 

δωρεάν στέγασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή ισχύει, ως ακολούθως: 

 

Α. Η παράγραφος …Ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου 

σπουδών όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι 

πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα…της παραγράφου «Δικαίωμα 

κατάθεσης αίτησης για δωρεάν στέγαση έχουν»  

 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

…Φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και δικαιούνται 

παροχές Φοιτητικής Μέριμνας όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 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… 
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Β. Η τρίτη παράγραφος  …Υποψήφιοι Διδάκτορες: Όσοι διανύουν μέχρι και το 4ο έτος σπουδών 

τους από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 

(ημερομηνία ορισμού από την ΓΣΕΣ του Τμήματος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) της 

παραγράφου «Κατηγορίες Δικαιούχων Φοιτητών και Φοιτητριών»  

 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

…Υποψήφιοι Διδάκτορες: Όσοι διανύουν μέχρι και το 5ο έτος των σπουδών τους από την 

ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ημερομηνία ορισμού 

από τη Συνέλευση του Τμήματος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)… 

 

Γ. Ο πίνακας μοριοδότησης μεταβάλλεται ως εξής: 

1. Στην τρίτη γραμμή, πρώτη στήλη το αναγραφόμενο …Ανεργία γονέα εφόσον ο φοιτητές είναι 

κάτω των 25 ετών… 

 

αντικαθίσταται από το  

 

…Ανεργία γονέα σε ισχύ κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων και για διάστημα τουλάχιστον 

6 μηνών εφόσον ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι κάτω των 25 ετών… 

 

2. Στην πέμπτη γραμμή, δεύτερη στήλη (αφορά στα μόρια που λαμβάνουν φοιτητές και 

φοιτήτριες που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας) το «1.000 μόρια» 

αντικαθίσταται από το «2.000 μόρια»  

 

Δ. Διαγράφεται η παράγραφος  …Επιπροσθέτως, ο/η φοιτητής/τρια που διέμενε τα προηγούμενα 

4 έτη (αντίστοιχα, 5 έτη στα Τμήματα Μηχανικών) στις φοιτητικές κατοικίες ή συνεργαζόμενα 

ξενοδοχεία και: α) Έχει αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για 

τη λήψη πτυχίου εντός των 4 (αντίστοιχα, διπλώματος εντός των 5) ετών φοίτησης, πλην της 

πτυχιακής (αντίστοιχα, διπλωματικής) εργασίας β) Ο βαθμός που έχει επιτύχει στο σύνολο των 

μαθημάτων που έχει αξιολογηθεί επιτυχώς εντός των 4 (αντίστοιχα, 5) ετών φοίτησης είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος με οκτώ (8.0), τοποθετείται πρώτος/πρώτη στη λίστα δικαιούχων και 

συνεχίζει να διαμένει και κατά τη διάρκεια ενός ακόμη ακαδημαϊκού έτους – ή λιγότερο, αν στο 

μεταξύ ολοκληρώσει τις σπουδές - με στόχο την ολοκλήρωση της πτυχιακής/διπλωματικής 

εργασίας… 

 

Ε. Διαγράφεται η  παράγραφος …Επιπλέον, η Σύγκλητος αποφασίζει, εν όψει του ακαδημαϊκού 

έτους 2018-2019, και εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να διερευνήσει νομικά τη δυνατότητα 

συναξιολόγησης, επιπλέον των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, και της επίδοσης των 

φοιτητών και φοιτητριών στα μαθήματα, για τη συνδυαστική κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά, 

για άσκηση δικαιώματος στέγασης… 

 

ΣΤ. Η παράγραφος …Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατόπιν εισήγησης του οικείου 

Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας είναι δυνατόν να προκρίνονται για δωρεάν 

στέγαση φοιτητές/τριες Ειδικών Περιπτώσεων και των τριών κύκλων σπουδών, σε ποσοστό μέχρι 

10% των δικαιούχων, λαμβανομένου υπόψη του ανώτατου χρονικού ορίου που τίθεται από το Νόμο 

και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου για παροχή σε αυτούς/ες υπηρεσιών φοιτητικής 

μέριμνας. Στην σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον/την φοιτητή/τρια επισυνάπτονται τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την Ειδική Περίπτωση… 

 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

…Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού 

Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας είναι δυνατόν να προκρίνονται/στεγάζονται φοιτητές/τριες 
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Ειδικών Περιπτώσεων και των τριών κύκλων σπουδών, σε ποσοστό μέχρι 10% των δικαιούχων, 

λαμβανομένου υπόψη του ανώτατου χρονικού ορίου που τίθεται από το Νόμο και τις σχετικές 

αποφάσεις της Συγκλήτου για παροχή σε αυτούς/ες υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας. Στην 

σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον/την φοιτητή/τρια επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν την Ειδική Περίπτωση… 

 

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 04/29.01.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 7.10 

«Διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης», με τις τροποποιήσεις 

της, εξακολουθεί να ισχύει. 

 

Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

. 

 


