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332η Τακηική Συνεδρίαζη Συγκλήηου 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιςτημίου Κρήτησ 

Ελένη Παπαδάκη, Αναπληρώηρια Πρύηανη 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

Άρθρο1 

Γενικζσ Αρχζσ 

(Α) κοπόσ των Φοιτθτικϊν Κατοικιϊν (Φ.Κ) είναι θ κάλυψθ των αναγκϊν ςτζγαςθσ 

των δικαιοφχων ( προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) φοιτθτϊν του Πανεπιςτθμίου, 

κακϊσ και επιςκεπτϊν κακθγθτϊν, προςκεκλθμζνων επιςτθμόνων και φοιτθτϊν ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων ανταλλαγισ αποκλειςτικά και μόνο κατά τθ κερινι περίοδο 

και τθν αποχϊρθςθ των διαμενόντων φοιτθτϊν του Πανεπιςτθμίου  Κριτθσ.  

Ο όροσ «Φοιτθτικζσ Κατοικίεσ» (Φ.Κ.) χρθςιμοποιείται ςτο εξισ για το ςφνολο των 

Φ.Κ. του Πανεπιςτθμίου ςε Ρζκυμνο και Ηράκλειο. 

το Ρζθυμνο λειτουργοφν: 

(α) θ Φοιτθτικι Κατοικία ςτθ Πανεπιςτθμιοφπολθ Ρεκφμνου, με  ςκοπό τθν παροχι 

δωρεάν ςτζγαςθσ ςε δικαιοφχουσ φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ όλων των 

ετϊν και  

(β) το Φοιτθτικό Πολιτιςτικό Κζντρο (Φ.Π.Κ.) «ΞΕΝΙΑ με ςκοπό τθν κάλυψθ αναγκϊν 

ςτζγαςθσ κατά προτεραιότθτα των πρωτοετϊν φοιτθτϊν.  

το Ηράκλειο:  

θ ςτζγαςθ των δικαιοφχων φοιτθτϊν εξαςφαλίηεται μζςω ενόσ αρικμοφ δωματίων 

ςε ςυμβαλλόμενα ξενοδοχεία τθσ πόλθσ ενϊ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16 

προβλζπεται θ λειτουργία φοιτθτικισ κατοικίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Πανεπιςτθμίου ςτθν περιοχι τθσ Κνωςοφ. 

(Β) Προχπόκεςθ για το δικαίωμα δωρεάν ςτζγαςθσ ςτισ Φοιτθτικζσ Κατοικίεσ είναι 

θ αποδοχι, εκ μζρουσ των δικαιοφχων, των όρων του παρόντοσ εςωτερικοφ 

κανονιςμοφ. Οι φοιτθτζσ πριν τθν εγκατάςταςι τουσ ςτισ Φ.Κ  κα υπογράφουν 

ςυμφωνθτικό διαμονισ, αφοφ λάβουν γνϊςθ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ.  
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Άρθρο 2 

Διαχείριςη Φοιτητικών Κατοικιών 

(Α) Η διαχείριςθ των Φ.Κ. γίνεται από Επιτροπι Διαχείριςθσ που αποτελείται από: 

 Σον αρμόδιο Αναπλθρωτι Πρφτανθ που είναι και ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ. 

 Σον Γραμματζα του Ιδρφματοσ ι τον προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ  

 Σον/τουσ διαχειριςτι/εσ των Φ.Κ. 

 Σον/τουσ εκπρόςωπο/ουσ φοιτθτι/ζσ από τουσ διαμζνοντεσ (ανά 

ςυγκρότθμα φοιτθτικισ κατοικίασ)  

 Σον εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ Διαχείριςθσ και Αξιοποίθςθσ τθσ Περιουςίασ 

το Πανεπιςτθμίου Κριτθσ που αποτελεί φορζα διαχείριςθσ των Φ.Κ. 

Η κθτεία των μελϊν τθσ Επιτροπισ είναι 2ετισ, πλθν των εκπροςϊπων των 

φοιτθτϊν που είναι ετιςια. 

(Β) ε κάκε Πανεπιςτθμιοφπολθ ορίηεται/ονται με πράξθ του Πρφτανθ ο/οι 

Διοικθτικόσ/οί Τπάλλθλοσ/οι που αναλαμβάνει/ουν χρζθ διαχειριςτι. Ο 

διαχειριςτισ εποπτεφει όλων των δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθν ομαλι 

λειτουργία των κατοικιϊν και μπορεί να εδρεφει και ςτισ Φ.Κ.  

(Γ) Για τθν ομαλι λειτουργία των Φ.Κ. κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι των 

διαμενόντων φοιτθτϊν. το πλαίςιο αυτό, ανά Φ.Κ. ςυγκαλοφνται ςε τακτά 

διαςτιματα ςυνελεφςεισ, ςτισ οποίεσ ςυηθτοφνται κζματα που αφοροφν ςτθ 

βελτίωςθ των όρων ςυμβίωςθσ ςτα κτίρια και γενικά ςτισ Φ.Κ. Εντόσ ευλόγου 

διαςτιματοσ από τθν εγκατάςταςθ των δικαιοφχων ςτισ Φ.Κ, θ οποία 

ολοκλθρϊνεται τον Οκτϊβριο μινα εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, οι διαμζνοντεσ 

ορίηουν για κάκε κτίριο εκπρόςωπό τουσ. Η πρϊτθ γενικι ςυνζλευςθ των 

διαμενόντων φοιτθτϊν ςυγκαλείται από το Σμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ.   

(Δ) Ο διαχειριςτισ των Φ.Κ μαηί με τον εκπρόςωπο των διαμενόντων φοιτθτϊν 

ζχουν τθν αρμοδιότθτα του ελζγχου των δωματίων και των κοινόχρθςτων χϊρων 

για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν, βλαβϊν και άλλων προβλθμάτων. Η καταγραφι αυτϊν 

γίνεται ςε ειδικό βιβλίο ι θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ  ι ςε 

ειδικι πλατφόρμα εφόςον υφίςταται.   
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Άρθρο 3 

Αρμοδιότητεσ οργάνων διαχείριςησ των Φοιτητικών Κατοικιών  

(Α) Η Επιτροπή Διαχείριςησ των Φοιτητικών Κατοικιών εποπτεφει τθ λειτουργία 

όλων των Φ.Κ. του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.  

τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ περιλαμβάνονται: 

 Να φροντίηει, ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ, για τθν 

ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ςτζγαςθσ που παρζχει 

το Κδρυμα, τθ λειτουργία των Φ.Κ. και τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ 

διαμονισ ςε αυτζσ.  

  Να φροντίηει, ςε ςυνεργαςία με το διαχειριςτι και τουσ εκπροςϊπουσ των 

διαμενόντων ςτισ Φ.Κ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, όπωσ 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ των ενοίκων, ςυντιρθςθ των κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων, αποκατάςταςθ ηθμιϊν κ.λ.π. 

 Να ορίηει ςε ςυνεργαςία με το διαχειριςτι και τουσ εκπροςϊπουσ των 

διαμενόντων φοιτθτϊν, τα πλαίςια και τουσ κανόνεσ ςυλλογικισ διαβίωςθσ 

ςτισ Φ.Κ., εφόςον δεν κακορίηονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του 

Ιδρφματοσ.  

 Να ειςθγείται ςτο υμβοφλιο Φοιτθτικισ Μζριμνασ τθν επιβολι κυρϊςεων 

ςε διαμζνοντεσ ςτισ Φ.Κ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 Να παρακολουκεί και να ενθμερϊνεται για τθν λειτουργία των Φ.Κ. 

(Διοίκθςθ – υντιρθςθ) και να ειςθγείται ςτο υμβοφλιο Φοιτθτικισ 

Μζριμνασ του Πανεπιςτθμίου τθ λιψθ μζτρων για τθν ικανοποιθτικι 

λειτουργία τουσ. 

Η Επιτροπι ςυγκαλείται από τον Πρόεδρο ανά τακτά χρονικά διαςτιματα όταν 

υπάρχουν κζματα προσ ςυηιτθςθ και εκτάκτωσ όταν ηθτθκεί από τον Πρόεδρο ι 

από (τρία τουλάχιςτον) μζλθ τθσ. 

Θζματα προσ ςυηιτθςθ μπορεί να ειςάγει οποιοδιποτε μζλοσ τθσ Επιτροπισ ι 

όποιοσ άλλοσ ζχει ρόλο ςε κζματα ςτζγαςθσ, ςτο τμιμα Φοιτθτισ Μζριμνασ, 

πάντοτε με γραπτι ειςιγθςθ. 

Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν, ενϊ 

κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ ζχει μια προςωπικι ψιφο.  

Πρακτικά τθρεί υπάλλθλοσ του τμιματοσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ  
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τθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, θ Επιτροπι υποβάλλει ςτο υμβοφλιο 

Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Πανεπιςτθμίου, ζκκεςθ για τθ λειτουργία των Φ.K. κατά 

τθ διάρκεια του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, προτάςεισ για αλλαγζσ ι 

βελτιϊςεισ προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 

αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου Φοιτθτικισ Μζριμνασ (άρκρο Γ12 του ςχεδίου 

Οργανιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ). 

(Β) Σα καθήκοντα του διαχειριςτή των Φ.Κ. είναι: 

1. Η γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ κεμάτων που άπτονται των Φ.Κ 

2. Η επίβλεψθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ των Φ.Κ όπωσ κζματα 

κακαριότθτασ, προμικειασ υγρϊν καυςίμων, ανταλλακτικϊν, ιματιςμοφ κ.α  

3. Να επιλφει προβλιματα που προκφπτουν όταν αυτό είναι εφικτό και 

ειςθγείται προσ τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ τθ λιψθ προλθπτικϊν ι 

διορκωτικϊν μζτρων που αφοροφν ςτθ λειτουργία και διάκεςθ των Φ.Κ. 

4. Να βρίςκεται ςε επικοινωνία και ςυνεργαςία με τον εκπρόςωπο των 

διαμενόντων φοιτθτϊν ϊςτε να αντιμετωπίηονται άμεςα τα προβλιματα 

που ανακφπτουν.  

5. Να μεριμνά για τθν τακτοποίθςθ των φοιτθτϊν ςτα δωμάτια των Φ.Κ 

(υποδοχι φοιτθτϊν, ςφναψθ ςυμφωνθτικϊν διαμονισ, παραλαβι κλειδιϊν, 

εγγυιςεισ, κ.α.) κακϊσ και για τθν αποκικευςθ των αποςκευϊν των 

φοιτθτϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.  

(Γ) Ο εκπρόςωποσ των διαμενόντων φοιτητών ςε κάθε κτίριο: 

1. υγκαλεί τθ ςυνζλευςθ των διαμενόντων ςτο κτίριο ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα, με ςκοπό να εντοπίηονται και να ςυηθτοφνται τα προβλιματα 

που αντιμετωπίηουν οι διαμζνοντεσ κατά τθν παραμονι τουσ. 

2. Ειςθγείται προσ το Επιτροπι Διαχείριςθσ προτάςεισ που αποςκοποφν ςτθ 

βελτίωςθ του χϊρου των Φ.Κ 

3. Βρίςκεται ςε επικοινωνία και ςυνεργαςία με το διαχειριςτι του Φ.Κ., ϊςτε 

να αντιμετωπίηονται άμεςα τα προβλιματα που ανακφπτουν. 

 

Άρθρο 4 

Προχποθζςεισ διαμονήσ φοιτητών  

(Α) τισ Φ.Κ. ι ςτα ςυμβαλλόμενα ξενοδοχεία γίνονται δεκτοί για διαμονι 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου οι οποίοι ζχουν 
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επιλεγεί με βάςθ το ςφςτθμα μοριοδότθςθσ που ζχει εγκρίνει θ φγκλθτοσ του 

Πανεπιςτθμίου.  

(Β) τθ Φ.Κ. τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ Γάλλου κα διαμζνουν φοιτθτζσ όλων των 

ετϊν που δικαιοφνται δωρεάν ςτζγαςθ, εκτόσ από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ για 

τουσ οποίουσ προβλζπεται θ διαμονι τουσ ςτο  Φ.Π.Κ. ΞΕΝΙΑ. τθ περίπτωςθ που 

ςτο Φ.Π.Κ. Ξενία υπάρχουν κενά κρεβάτια κα υπάρχει θ δυνατότθτα να  

καλφπτονται από φοιτθτζσ άλλων ετϊν και αντίςτοιχα κενά κρεβάτια ςτθ Φ.Κ. 

Γάλλου μποροφν να καλφπτονται από πρωτοετείσ φοιτθτζσ.  

(Γ) Ο χρόνοσ διαμονισ των φοιτθτϊν κα καλφπτει το ακαδθμαϊκό ζτοσ από 1θ 

επτεμβρίου ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου του εαρινοφ εξαμινου.  

(Δ) Οι φοιτθτζσ που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα ανταλλαγισ 

διάρκειασ πζραν των 2 μθνϊν, παραδίδουν το δωμάτιο, για να εξυπθρετοφνται ςτο 

διάςτθμα αυτό ζκτακτεσ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ φοιτθτϊν 

(Ε) Για τα ενοικιαηόμενα δωμάτια θ ζναρξθ και θ λιξθ ορίηονται με τισ εκάςτοτε  

ιςχφουςεσ ςυμβάςεισ. 

(Σ) Εφόςον το ακαδθμαϊκό ζτοσ δεν ζχει παρατακεί για οποιονδιποτε λόγο με 

ςχετικι απόφαςθ τθσ υγκλιτου, θ διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ κα διακζτει 

τα δωμάτια των Φ.Κ. τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο ωσ ακολοφκωσ: 

 Δωρεάν και κατά προτεραιότθτα, μετά από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, ςε 

φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ οι οποίοι αντιμετωπίηουν ςοβαρά 

προβλιματα υγείασ ι πρζπει να ολοκλθρϊςουν ακαδθμαϊκζσ υποχρεϊςεισ. 

Σα αιτιματα εξετάηονται από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ, θ οποία 

αποφαίνεται ςχετικά.  

 Αντί αντιτίμου ςε επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, φοιτθτζσ και προςκεκλθμζνουσ 

επιςτιμονεσ ςτο πλαίςια προγραμμάτων ανταλλαγισ ι κερινϊν ςχολείων 

ανταλλαγϊν και ςυνεργαςίασ με άλλα Πανεπιςτιμια.  

 Η Επιτροπι προςδιορίηει, αφοφ εκτιμιςει τισ ανάγκεσ και τα λειτουργικά 

προβλιματα των Φ.Κ, τα κτίρια ςτα οποία κα φιλοξενθκοφν οι διαμζνοντεσ 

των παραπάνω περιπτϊςεων, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.  

(Ζ) Οι διαδικαςίεσ επιλογισ των φοιτθτϊν για διαμονι ςτισ Φ.Κ.  γίνονται με ευκφνθ 

του τμιματοσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ και κατ’ εφαρμογι των ςχετικϊν αποφάςεων 

τθσ υγκλιτου.  
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Άρθρο 5 

Χρήςη και Λειτουργία των Δωματίων 

(Α) Κατά τθν παραλαβι του δωματίου κάκε διαμζνων υπογράφει ςχετικό 

ςυμφωνθτικό παραλαβισ – ςφμφωνα με το παράρτθμα του παρόντοσ κανονιςμοφ -  

το οποίο ςυνυπογράφεται από τον διαχειριςτι εκάςτου κτιρίου και τον επιλεγζντα 

φοιτθτι. ε περίπτωςθ που κατά τθν παραλαβι του δωματίου διαπιςτωκεί ότι 

υπάρχουν φκορζσ, ο παραλαμβάνων ςθμειϊνει τισ φκορζσ αυτζσ ςτο πεδίο 

παρατθριςεων του πρωτοκόλλου παράδοςθσ - παραλαβισ, το οποίο ςτθν 

περίπτωςθ αυτι προςυπογράφεται από το διαχειριςτι τθσ Φ.Κ. Σο πρωτόκολλο 

παράδοςθσ - παραλαβισ κα είναι διαφορετικό για κάκε Φ.Κ. (Γάλλου, Ξενία, 

Ηράκλειο) και κα πρζπει να αναγράφει τθν αξία κάκε είδουσ, ϊςτε ςε περίπτωςθ 

φκοράσ ι απϊλειασ πζραν αυτϊν όςων οφείλονται ςτθ ςυνικθ χριςθ, να γίνεται 

παρακράτθςθ από τθν εγγφθςθ του αντίςτοιχου ποςοφ.  

(Β) Ο δικαιοφχοσ οφείλει να κατακζςει ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Π.Κ εγγφθςθ. 

Με τθν επίδειξθ του κατακετιριου εγγράφου ο φοιτθτισ, αφοφ ςυνυπογράψει το 

ςυμφωνθτικό διαμονισ με τα παραρτιματά του, και αποδεχτεί τουσ όρουσ, 

παραλαμβάνει το κλειδί του δωματίου.  Κατά τθν αποχϊρθςθ του δικαιοφχου κα 

ελζγχεται το δωμάτιο και κα επιςτρζφεται θ εγγφθςθ, με κατάκεςθ ςε τραπεηικό 

λογαριαςμό του δικαιοφχου ςε διάςτθμα περίπου 2 μθνϊν, εκτόσ αν διαπιςτωκοφν 

φκορζσ ι απϊλειεσ ειδϊν πζραν αυτϊν όςων οφείλονται ςτθ ςυνικθ χριςθ, οπότε 

και κα παρακρατείται το ανάλογο ποςό από τθν εγγφθςθ και κα επιςτρζφεται το 

υπόλοιπο με τον ίδιο τρόπο. 

(Γ) H παραλαβι των δωματίων γίνεται, ςφμφωνα με τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ, μζςα 

ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων 

επιλογισ. 

(Δ) Αν ο φοιτθτισ που ζχει επιλεγεί δεν προςζλκει μζςα ςτθν κακοριςμζνθ 

προκεςμία για τθν παραλαβι του δωματίου και δεν ζχει ενθμερϊςει για κάποιο 

κϊλυμα, κεωρείται ότι ζπαψε να ενδιαφζρεται, οπότε χωρίσ καμία ειδοποίθςθ το 

δωμάτιο δίνεται ςε επιλαχόντα, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο πίνακα κατάταξθσ. 

(Ε) Με τθ παραλαβι του δωματίου του ο φοιτθτισ παραλαμβάνει τα απαραίτθτα 

για τθ χριςθ του χϊρου κλειδιά. 

(Σ) Κατά τθν παράδοςθ του δωματίου, αν διαπιςτωκοφν ηθμιζσ πζραν αυτϊν που 

οφείλονται ςτθ ςυνικθ χριςθ, κι αν το ποςό υπερβαίνει αυτό τθσ εγγφθςθσ, ο 

διαμζνων επιβαρφνεται με το κόςτοσ επιςκευισ τουσ. Εάν ο φοιτθτισ δεν 

καταβάλλει το κόςτοσ επιςκευισ, παραπζμπεται ςτο υμβοφλιο Φοιτθτικισ 

Μζριμνασ, προκειμζνου να εξετάςει τθν καταβολι του ποςοφ με κάκε πρόςφορο 
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τρόπο ι τον αποκλειςμό του από τθ διαμονι ςτισ Φ.Κ. κατά τθν επόμενθ 

ακαδθμαϊκι περίοδο. Η παράδοςθ των δωματίων (ζλεγχοσ, κλειδιά) κα γίνεται μόνο  

από τον διαχειριςτι τθσ Φ.Κ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ μαηί του. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώςεισ Διαμενόντων 

(Α) Δεν επιτρζπεται θ εκμίςκωςθ και υπενοικίαςθ των δωματίων ςε τρίτουσ και δεν 

επιτρζπεται θ φιλοξενία κατοικιδίων. 

(Β) Δεν επιτρζπεται θ διαμονι και θ διανυκτζρευςθ πζραν των δικαιοφχων 

φοιτθτϊν ςτα δωμάτια τθσ Φοιτθτικισ Κατοικίασ ςυγγενικϊν ι άλλων προςϊπων, 

εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ 

Φοιτθτικισ Μζριμνασ και των ςυγκατοίκων του. 

(Γ) Δεν επιτρζπονται αλλαγζσ δωματίων μεταξφ των δικαιοφχων χωρίσ τθν ζγκριςθ 

του Σμιματοσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, αν υπάρχουν 

διακζςιμα δωμάτια και εφόςον αποδεδειγμζνα υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν 

τθν αλλαγι δωματίου, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να απευκφνεται ςτθν υπθρεςία 

τθσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ και να ηθτά τθν αλλαγι. 

(Δ) Δεν επιτρζπονται οι μετατροπζσ ςτα δωμάτια που προκαλοφν ηθμιζσ ςτον 

εξοπλιςμό του δωματίου (π.χ. χριςθ κόλλασ , χρωμάτων κλπ).  

(Ε) Οι διαμζνοντεσ φοιτθτζσ οφείλουν να τθροφν το ωράριο κοινισ θςυχίασ (22:00 

ζωσ 08:00 και 15:00 ζωσ 17:00) και πρζπει να μεριμνοφν για δικζσ τουσ ενζργειεσ 

που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια του χϊρου και τθν καλι χριςθ των ςυςτθμάτων 

ςυναγερμοφ και πυραςφάλειασ. 

(Σ) Οι φοιτθτζσ που πρόκειται να απουςιάςουν για διάςτθμα μεγαλφτερο των 

τριάντα (30) θμερϊν πλθν των διακοπϊν Χριςτουγζννων και Πάςχα, είναι 

υποχρεωμζνοι να ενθμερϊςουν τθ Φοιτθτικι Μζριμνα (ι τον διαχειριςτι) και να 

παραδϊςουν το κλειδί για το διάςτθμα τθσ απουςίασ. 

(Ζ) Για τθν αςφαλι διαβίωςι τουσ οι διαμζνοντεσ οφείλουν να ςυνεργάηονται με το 

διαχειριςτι για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ των εγκαταςτάςεων του χϊρου 

διαμονισ τουσ. Ο διαχειριςτισ Φ.Κ. μαηί με τον εκπρόςωπο των διαμενόντων 

φοιτθτϊν μποροφν να επιςκζπτονται το παραχωροφμενο διαμζριςμα προκειμζνου 

να ελζγχουν τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ ι να προβεί ςε 
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επιςκευζσ ι άλλεσ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ ςτουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του 

παραχωροφμενου διαμερίςματοσ.  

Η επίςκεψθ ςτα διαμερίςματα γίνεται πάντα με τθν παρουςία του διαμζνοντα και 

βάςθ 15ιμερου προγράμματοσ που κα αναρτάται από τον διαχειριςτι.   

ε περίπτωςθ που θ παρουςία του διαμζνοντα δεν είναι εφικτι και μετά από 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ του για 3 ςυνεχόμενεσ φορζσ, ο ζλεγχοσ μπορεί να 

διενεργθκεί και κατά τθν απουςία του.  

(Η) απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςε διαμζριςμα γίνεται μόνο ςε περίπτωςθ εξαιρετικά 

επείγουςασ ανάγκθσ που αφορά τθν αςφάλεια των διαμενόντων ι/και των 

εγκαταςτάςεων.  

(Θ) Ο διαμζνων που επικυμεί να διακόψει τθν παραμονι του ςτισ Φ.Κ. ενθμερϊνει 

εγγράφωσ το τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ και τον διαχειριςτι για τον ζλεγχο και τθν 

παράδοςθ του δωματίου. 

 

Άρθρο 7  

Κυρώςεισ 

ε περίπτωςθ που δεν τθροφνται οι κανόνεσ του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ 

προβλζπονται οι ακόλουκεσ κατά ςειρά βαρφτθτασ κυρϊςεισ : 

(α) Προφορικι παρατιρθςθ 

(β) ‘Ζγγραφθ προειδοποίθςθ 

(γ) Απομάκρυνςθ από τισ Φ.Κ. 

Η προφορικι παρατιρθςθ γίνεται από τον εκπρόςωπο των διαμενόντων φοιτθτϊν 

ι/και το διαχειριςτι των Φ.Κ. είναι αρμόδιοι και υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι του 

μζτρου (α).  

Για τθν εφαρμογι των μζτρων (β) και (γ) αρμόδιο όργανο είναι το υμβοφλιο 

Φοιτθτικισ Μζριμνασ το οποίο αποφαςίηει μετά από ςυνεκτίμθςθ των ςτοιχείων 

και ανάλογα με τθ βαρφτθτα του ηθτιματοσ που εξετάηεται.  

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώςεισ Πανεπιςτημίου 

(Α) τισ υποχρεϊςεισ του Πανεπιςτθμίου περιλαμβάνονται:   
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 Η φπαρξθ του απαραίτθτου και ςε καλι κατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτα δωμάτια 

(κρεβάτια, κακίςματα, τραπζηι, ντουλάπα, φωτιςτικά, κτλ). 

 Η κακαριότθτα των χϊρων με προςωπικό κακαριότθτασ ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα, εφόςον υπάρχουν ςχετικά κονδφλια και ζχουν υπογραφεί 

ςυμβάςεισ (άλλωσ θ κακαριότθτα είναι υποχρζωςθ των διαμενόντων 

φοιτθτϊν). Η κακαριότθτα κα γίνεται ςε προκακοριςμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ 

και φςτερα από ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν με ςχετικι ανακοίνωςθ. Για τθ 

κακθμερινι κακαριότθτα των χϊρων των Φ.Κ. είναι υπεφκυνοι οι 

διαμζνοντεσ ςε αυτοφσ. 

 Η ςυντιρθςθ των δικτφων παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, 

αποχζτευςθσ, τθλεφϊνου και των ανελκυςτιρα, εφόςον υπάρχει. 

 Η ςυντιρθςθ και λειτουργία των κλιματιςτικϊν κακϊσ και θ λειτουργία και 

ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ. 

 Η αποκατάςταςθ κάκε οφειλόμενθσ ςε ςυνικθ χριςθ ι ανωτζρα βία βλάβθ 

ι απϊλεια. 

Για τα παραπάνω, κα υπάρχει ςυνεργαςία των διαχειριςτϊν με τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου. 

(Β)  Οι όροι λειτουργίασ για τισ Φ.Κ. εξειδικεφονται από το υμβοφλιο Φοιτθτικισ 

Μζριμνασ και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου και ςτουσ πίνακεσ 

ανακοινϊςεων των Φ.Κ. . 

(Γ) τθν περίπτωςθ των ενοικιαηόμενων δωματίων, ιςχφουν οι όροι που 

προβλζπονται ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ. 

 

Άρθρο 9  

Αίθουςα πολλαπλών χρήςεων του Φοιτητικοφ Πολιτιςτικοφ Κζντρου 

(Α) Η αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Φ.Π.Κ. κα χρθςιμοποιείται για πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ κατά προτεραιότθτα από τα μζλθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ 

αλλά και από πολιτιςτικοφσ φορείσ και ςχολεία, δωρεάν. Η φγκλθτοσ κα 

αποφαςίηει για το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ που κα καταβάλλεται από άλλουσ φορείσ 

ι ιδιϊτεσ που κα χρθςιμοποιοφν τθν αίκουςα.  

(Β) Η χριςθ τθσ αίκουςασ του Φ.Π.Κ. Ξενία κα γίνεται βάςει εβδομαδιαίου ι 

15ιμερου προγραμματιςμοφ από τον διαχειριςτι και ςε ςυνεννόθςθ με το 

υμβοφλιο Φοιτθτικισ Μζριμνασ για το αν κα δίνεται δωρεάν θ με αποηθμίωςθ.  


