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Ρέθυμνο, 02-08-2017  

Αρ. Γεν. Πρωτ.: 10518  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ 

 

Η  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Κ Ρ Η Τ Η Σ  

 
Έ χ ο ν τ α ̋  υ π ό ψ η :  

1. Την περ. γ τη̋ παρ. 22 του άρθρου 80 σε συνδυασμό με την περ. δ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 5 

του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση τη̋ 

ποιότητα̋ των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

2. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚτ.Α΄112/2010) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλε̋ διατάξει̋» όπω̋ ισχύει σήμερα, 

3. το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: 

ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη τη̋ Αναπληρώτρια̋ Υπουργού Παιδεία̋ ΄Ερευνα̋ 

και Θρησκευμάτων, όπου  διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητή̋ Οδυσσέα̋ Ζώρα̋ έχει εκλεγεί ω̋ 

Πρύτανη̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋, 

4. τι̋ Αποφάσει̋ υπ’ αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 617/08-03-2016) και 07/06-03-2017 

(ΦΕΚ 979 τ. Β΄/23.03.2017), περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε αυτού̋ και καθορισμού τη̋ σειρά̋ αναπλήρωση̋ του Πρύτανη, 

5. την υπ’ αριθμ. 11119/01-09-2016 Πράξη Συγκρότηση̋ τη̋ Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋, για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτο̋ 2016-2017 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. την υπ’ αριθμ. Φ1/375/Β1/696 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1525/14-12-2000) με την οποία 

εγκρίθηκε ο εσωτερικό̋ κανονισμό̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋, 

7. το άρθρο 12 του νόμου 4115, τεύχο̋ Α΄, ΦΕΚ 24/30-01-2013) για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

8. την απόφαση τη̋ Συγκλήτου στην υπ’ αριθμ. 332/19-02-2015 συνεδρίαση όπου εγκρίθηκε ο 

υφιστάμενο̋ Εσωτερικό̋ Κανονισμό̋ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτη̋, 

9. την υπ’ αριθμ. 683/20-01-2017 Πράξη συγκρότηση̋ τη̋ Ιδρυματική̋ Επιτροπή̋ Φοιτητική̋ 

Μέριμνα̋, (ΑΔΑ  6Ξ9Υ469Β7Γ-ΟΝ3), 

10. την απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ στην υπ’ αριθμ. 17η/26-04-2017 

συνεδρίαση για το παρόν θέμα, 

11. την απόφαση τη̋ υπ’ αριθμ. 372η̋/Εκπαίδευση̋ & Έρευνα̋ 1ο/22-06-2017 τακτική̋ 

συνεδρίαση̋ τη̋ Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ για το παρόν θέμα,  

12. την απόφαση τη̋ υπ’ αριθμ. 374η̋/Εκπαίδευση̋ & Έρευνα̋ 1ο/20-07-2017 τακτική̋ 

συνεδρίαση̋ τη̋ Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ για το παρόν θέμα,  

 

ε γ κ ρ ί ν ε ι  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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την αναμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋ ω̋ ακολούθω̋: 

 

Άρθρο 1 

 

Γενικέ̋  Αρχέ̋ 

 

Σκοπό̋ των Φοιτητικών Κατοικιών (Φ.Κ.) είναι η κάλυψη των αναγκών στέγαση̋ των δικαιούχων 

ενεργών φοιτητών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ (Π.Κ.), καθώ̋ και επισκεπτών καθηγητών, προσκεκλημένων επιστημόνων 

και φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγή̋ μετά την αποχώρηση των διαμενόντων 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτη̋. 

 

Το Γραφείο/Τμήμα Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ διαχειρίζεται και φροντίζει τη σωστή λειτουργία των 

Φοιτητικών Κατοικιών. Όλε̋ οι πληροφορίε̋ σχετικά με την παροχή στέγαση̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ βρίσκονται στον ιστότοπο  http://www.merimna.uoc.gr και οι σχετικέ̋ 

ανακοινώσει̋ ή ενημερώσει̋ προωθούνται και σε μέσα κοινωνική̋ δικτύωση̋ (π.χ. Facebook) 

πάντα με το σήμα τη̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ (κυκλική αγκαλιά από 

τρία διαφορετικού χρώματο̋ άτομα που συμβολίζει την αλληλεγγύη: απόφαση 352η̋ /26-05- 

2016 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ Συγκλήτου). 

 

Ο όρο̋ «Φοιτητικέ̋ Κατοικίε̋» (Φ.Κ.) χρησιμοποιείται στο εξή̋ για το σύνολο των Φ.Κ. του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Στι̋ υπηρεσίε̋ που προσφέρει η ΦΜ δεν 

γίνεται καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, το θρήσκευμα ή το ακαδημαϊκό στάτου̋. 

 

1.α. Φοιτητικέ̋ Κατοικίε̋ Ρεθύμνου: 
 

1.α.1 Φοιτητική Κατοικία Γάλλου  (Φ.Κ.Γ.) : βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στο 

Γάλλο σε ένα σύμπλεγμα δεκαεπτά (17) κτηριακών συγκροτημάτων ιδιοκτησία̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ και διαθέτει 143 δωμάτια, όπου στεγάζονται δικαιούχοι φοιτητέ̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ των Σχολών Ρεθύμνου όλων των ετών. Ηλεκτρονική επικοινωνία: 

gallos.housing@uoc.gr 

 

1.α.1.2 Φοιτητική Κατοικία Ξενία (Φ.Π.Κ. Ξενία) : βρίσκεται στο κέντρο τη̋ πόλη̋ του 

Ρεθύμνου στην   οδό   Νικολάου   Ψαρού   46   σε      πρώην   ξενοδοχειακό   συγκρότημα   που   

έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ρεθύμνη̋ και διαθέτει 31 δωμάτια, όπου στεγάζονται δικαιούχοι  

φοιτητέ̋  του  Πανεπιστημίου  Κρήτη̋  των  Σχολών  Ρεθύμνου  κατά προτεραιότητα πρωτοετεί̋. 

Ηλεκτρονική επικοινωνία: xenia.housing@uoc.gr 

 

1.α.2 Φοιτητικέ̋ Κατοικίε̋ Ηρακλείου : 

 

1.α.2.1   Φοιτητική   Κατοικία   Κνωσσού   (Φ.Κ.Κ.):   βρίσκεται   σε   προάστιο   τη̋   πόλη̋   

του Ηρακλείου στην Λεωφόρο Κνωσσού σε κτηριακό συγκρότημα ιδιοκτησία̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ και διαθέτει 60 δωμάτια όπου στεγάζονται δικαιούχοι φοιτητέ̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ όλων των ετών των Σχολών Ηρακλείου. 

Ηλεκτρονική επικοινωνία: knossos.housing@uoc.gr 

 

1.β. Προϋπόθεση για το δικαίωμα δωρεάν στέγαση̋ στι̋ Φ.Κ. είναι η αποδοχή, εκ μέρου̋ των 

δικαιούχων, των όρων του παρόντο̋ Εσωτερικού Κανονισμού και η καταβολή του ποσού 

εγγύηση̋ καλή̋ χρήση̋ του δωματίου, όπω̋ ορίζεται από το αρμόδιο όργανο Διοίκηση̋ 

(Σύγκλητο̋). Οι φοιτητέ̋ ή άλλοι επισκέπτε̋, πριν την εγκατάστασή του̋ στι̋ Φ.Κ., λαμβάνουν 

γνώση των όρων του παρόντο̋ Κανονισμού και υπογράφουν : 
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1.β.1. Συμφωνητικό διαμονή̋ στι̋ φοιτητικέ̋ κατοικίε̋ Πανεπιστημίου Κρήτη̋ (Παράρτημα 1) 

όπου αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να τηρείται ο Εσωτερικό̋ Κανονισμό̋ Φ.Κ. Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋ και 

 

1.β.2.  Υπεύθυνη  δήλωση  –  πρωτόκολλο  παραλαβή̋  εξοπλισμού  φοιτητική̋  κατοικία̋ 

(Παράρτημα 2). 

 

Ο Εσωτερικό̋ Κανονισμό̋ Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Κρήτη̋ ισχύει για όλου̋ του̋ 

δικαιούχου̋ φοιτητέ̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ αλλά και για του̋ επισκέπτε̋ καθηγητέ̋, 

προσκεκλημένου̋ επιστήμονε̋ και φοιτητέ̋ άλλων πανεπιστημίων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

ανταλλαγή̋ που διαμένουν σε Φ.Κ. του Πανεπιστημίου Κρήτη̋. 

 

 

Άρθρο 2 

 

Όργανα Διαχείριση̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ 

 

Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητε̋ των Οργάνων Διαχείριση̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋ ορίζονται λεπτομερώ̋ με απόφαση Συγκλήτου, θέματα Εκπαίδευση̋ και 

Έρευνα̋ 1 «Αναδιάρθρωση και Αρμοδιότητε̋ των Επιτροπών Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ του 

Πανεπιστημίου Κρήτη̋» (ΦΕΚ 2114/B/21-6-2017). Τα Όργανα Διαχείριση̋ Φοιτητική̋ 

Μέριμνα̋ στο Πανεπιστήμιο Κρήτη̋ έχουν ω̋ εξή̋: 

 

α. Συμβούλιο Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ (Ν. 4009/2011, άρθρο 50) 

 

Ζητήματα που άπτονται τη̋ θεσμική̋ λειτουργία̋ τη̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ εν γένει 

(συμπεριλαμβανομένων των Φ.Κ.) συζητούνται στο Συμβούλιο Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ και 

ακολούθω̋ προωθούνται στη Σύγκλητο για λήψη απόφαση̋. 

 

β. Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ (Ρέθυμνο / Ηράκλειο) 

 

Ο έλεγχο̋ και η εποπτεία τη̋ διαχείριση̋ των Φ.Κ. γίνεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Φοιτητικών Κατοικιών Π.Κ. από την Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, η οποία είναι μία σε κάθε 

πόλη (Ρέθυμνο/Ηράκλειο). Η θητεία των μελών τη̋ Επιτροπή̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ 

Ρεθύμνου/Ηρακλείου είναι διετή̋, πλην των εκπροσώπων των φοιτητών, των οποίων η θητεία 

ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου του̋. 

 

γ. Διαχειριστή̋ Φοιτητική̋ Κατοικία̋ (Γάλλου, Ξενία, Κνωσσού) 

 

Η καθημερινή διαχείριση των Φοιτητικών Κατοικιών γίνεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Κρήτη̋ από υπαλλήλου̋ του Γραφείου/Τμήματο̋ τη̋ 

Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ Πανεπιστημίου Κρήτη̋, που έχουν οριστεί ω̋ Διαχειριστέ̋ Φοιτητικών 

Κατοικιών, σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/η του Γραφείου/Τμήματο̋ Φοιτητική̋ 

Μέριμνα̋ ή τι̋ αρμόδιε̋ κάθε φορά Υπηρεσίε̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋. 

 

δ. Επιτροπή Ελέγχου Σίτιση̋ (Ρέθυμνο / Ηράκλειο) 

 

Η Επιτροπή ελέγχου σίτιση̋ είναι τριμελή̋: αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ και έναν υπάλληλο 

του Π.Κ. Η θητεία τη̋ είναι ενιαύσια (ανά οικονομικό έτο̋). Επιτηρεί και βεβαιώνει την τήρηση 

των όρων τη̋ διακήρυξη̋ και τη̋ σύμβαση̋ για τη λειτουργία του Φοιτητικού Εστιατορίου σε 

Ρέθυμνο / Ηράκλειο εκ μέρου̋ του αναδόχου τη̋ σίτιση̋. Μπορεί να συνεργάζεται με 

εξειδικευμένου̋ επιστήμονε̋ και να διεξάγει έρευνα μεταξύ των φοιτητών με τη μορφή 

ερωτηματολογίου. 
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ε. Επιτροπή Ποιοτική̋ και Ποσοτική̋ Παραλαβή̋ Φοιτητική̋ Κατοικία̋ 

Πανεπιστημιούπολη̋ 

Ρεθύμνου (Επιτροπή Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 

 

Η Επιτροπή Ποιοτική̋ και Ποσοτική̋ Παραλαβή̋ Φοιτητική̋ Κατοικία̋ Πανεπιστημιούπολη̋ 

Ρεθύμνου κατέστη απαιτητή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και έχει ενιαύσια θητεία. Αρμοδιότητά τη̋ 

είναι να ελέγχει και να βεβαιώνει την παραλαβή προμηθειών και εκτέλεση εργασιών στη 

Φοιτητική Κατοικία στου Γάλλου. 

 

 

Άρθρο 3 

 

Φοιτητικό̋ Σύλλογο̋ Πανεπιστημιακών Κατοικιών (ΦΣΠΚ) 

 

3.α. Για την ομαλή λειτουργία των Φ.Κ. κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των διαμενόντων 

φοιτητών. Η εκπροσώπηση των φοιτητών θα γίνεται μέσω του Φοιτητικού Συλλόγου 

Πανεπιστημιακών Κατοικιών (ΦΣΠΚ) Ρεθύμνου/Ηρακλείου, ενό̋ σε κάθε πόλη. Μέλη του 

ΦΣΠΚ είναι όλοι ανεξαιρέτω̋ οι διαμένοντε̋ στι̋ Φ.Κ. φοιτητέ̋ και αποκλειστικά αυτοί. Ο 

ΦΣΠΚ λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό του. 

 

3.β. Οι ΦΣΠΚ οφείλουν να γνωστοποιούν στο Γραφείο/Τμήμα Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ τα στοιχεία 

επικοινωνία̋ των εκπροσώπων του̋. 

 

3.γ. Ο ρόλο̋ του Συλλόγου είναι επικουρικό̋ στα Όργανα Διαχείριση̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋. 

 

3.δ. Ο ΦΣΠΚ μπορεί μεταξύ άλλων να: 

 

3.δ.i Εισηγείται  στην  Επιτροπή  Φοιτητική̋  Μέριμνα̋  προτάσει̋  που  αποσκοπούν  

στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση̋ στι̋ Φ.Κ. 

 

3.δ.ii Να  βρίσκεται  σε  επικοινωνία  και  συνεργασία  με  το  Διαχειριστή  τη̋  Φ.Κ.,  ώστε  

να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν. 

 

3.δ.iii  Να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. για την υλοποίηση δράσεων, ω̋ Σύλλογο̋ ή 

ομάδε̋ φοιτητών διαμενόντων στι̋ ΦΚ. 

 

 

Άρθρο 4 

 

Προϋποθέσει̋ διαμονή̋ φοιτητών 

 

Στι̋ Φ.Κ. γίνονται δεκτοί για διαμονή ενεργοί φοιτητέ̋ προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 

υποψήφιοι διδάκτορε̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την 

ποσόστωση και το σύστημα μοριοδότηση̋ που έχει εγκρίνει η Σύγκλητο̋ του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋ (συνεδρία 368/27-4-2017, θέματα Εκπαίδευση̋ και Έρευνα̋ 2). Η στέγαση των φοιτητών 

παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτου̋ έω̋ την περάτωση τη̋ εξεταστική̋ 

του εαρινού εξαμήνου, κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 3 τη̋ υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 

Κ.Υ.Α. για τη σίτιση. 

 

Ειδικότερα: 

4.α.  Γίνονται  δεκτοί:  προπτυχιακοί  φοιτητέ̋  των  οποίων  η  φοίτηση  δεν  έχει  υπερβεί  

τα ενδεικτικά  έτη  φοίτηση̋  προσαυξανόμενα  κατά  δύο  έτη  (ν+2  έτη),  οι     μεταπτυχιακοί 

φοιτητέ̋ των οποίων η φοίτηση δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματο̋ 
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σπουδών (ν έτη)   και υποψήφιοι διδάκτορε̋ που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα (βλ. άρθρο 2.γ του Ν. 4009/2011) . 

 

4.β. Στη Φ.Κ. Γάλλου θα διαμένουν φοιτητέ̋ όλων των ετών που δικαιούνται δωρεάν στέγαση, 

εκτό̋  από  του̋  πρωτοετεί̋ φοιτητέ̋ για του̋ οποίου̋  προβλέπεται  διαμονή  στο  Φ.Π.Κ. 

Ξενία.  Στην  περίπτωση  που  στο  Φ.Π.Κ.  Ξενία  υπάρχουν  κενέ̋  κλίνε̋,  θα  υπάρχει  η 

δυνατότητα να καλύπτονται από φοιτητέ̋ άλλων ετών και αντίστοιχα κενά κρεβάτια στη Φ.Κ. 

Γάλλου μπορούν να καλύπτονται από πρωτοετεί̋ φοιτητέ̋. 

 

4.γ. Ο μέγιστο̋ χρόνο̋ διαμονή̋ των φοιτητών θα καλύπτει το ακαδημαϊκό έτο̋ από την έναρξη 

τη̋ εξεταστική̋ Σεπτεμβρίου έω̋ την ολοκλήρωση τη̋ εξεταστική̋ περιόδου του εαρινού 

εξαμήνου   συν   1-2   ημέρε̋.   Ειδικά   και   μόνο   για   την   εξεταστική   Σεπτεμβρίου   κάθε 

ακαδημαϊκού έτου̋ μπορούν να διαμένουν στη Φ.Κ. φοιτητέ̋ δικαιούχοι από το προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτο̋ ή επιλαχόντε̋ φοιτητέ̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ εφόσον το ζητήσουν. 

 

4.δ. Φοιτητή̋/τρια που πρόκειται να απουσιάσει σε πρόγραμμα ανταλλαγή̋ διάρκεια̋ πέραν του 

ενό̋ (1) μήνα, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. και να παραδώσει το 

δωμάτιο, ώστε να εξυπηρετούνται στο διάστημα αυτό έκτακτε̋ στεγαστικέ̋ ανάγκε̋ άλλων 

φοιτητών. 

 

4.ε. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια η έναρξη και η λήξη ορίζονται με τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ 

συμβάσει̋. 

 

4.στ.  Εφόσον  το  ακαδημαϊκό  έτο̋  δεν  έχει  παραταθεί  για  οποιονδήποτε  λόγο  με  σχετική 

απόφαση τη̋ Συγκλήτου, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ θα διαθέτει τα δωμάτια των 

Φ.Κ. του̋ μήνε̋ Ιούλιο και Αύγουστο κάθε ημερολογιακού έτου̋ ω̋ ακολούθω̋: 

 

4.στ.1.  Δωρεάν  και  κατά  προτεραιότητα  σε  ποσοστό  40%  επί  του  συνόλου  των  

διαθεσίμων δωματίων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σε φοιτητέ̋ του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋ οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγεία̋ ή πρέπει να ολοκληρώσουν 

ακαδημαϊκέ̋ υποχρεώσει̋  (πρακτική  άσκηση,  εργαστηριακέ̋,  πτυχιακέ̋,  σεμιναριακέ̋  

εργασίε̋), οι οποίε̋ αποδεικνύονται με βεβαίωση του διδάσκοντο̋. Τα αιτήματα εξετάζονται από 

την Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, η οποία αποφαίνεται σχετικά. Οι αιτήσει̋ για διαμονή κατά 

του̋ καλοκαιρινού̋ μήνε̋ γίνονται σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 5 Ιουνίου κάθε 

ακαδημαϊκού έτου̋ και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντό̋ του πρώτου δεκαημέρου του 

μηνό̋ Ιουλίου. 

 

4.στ.2. Φοιτητέ̋ οι οποίοι επικαλούνται λόγου̋ εργασία̋, κοινωνικού̋ ή οικογενειακού̋ λόγου̋ 

μπορούν να παραμένουν στην εστία μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού και αφού 

ικανοποιηθούν τα αιτήματα τη̋ παραγράφου 4.στ.1. Στι̋ περιπτώσει̋ τη̋ παρούση̋ παραγράφου 

ο φοιτητή̋ καταβάλλει αποζημίωση ενό̋ ευρώ (1€) ημερησίω̋. Τα αιτήματα εξετάζονται από την 

Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, η οποία αποφαίνεται σχετικά. Οι φοιτητέ̋ τη̋ παραγράφου 

4.στ.1 και 4.στ.2 οφείλουν να επιδεικνύουν ανοχή και κατανόηση σε τυχόν έργα συντήρηση̋ που 

συνήθω̋ λαμβάνουν χώρα του̋ θερινού̋ μήνε̋. 

 

4.στ.3. Αντί αντιτίμου, το ύψο̋ του οποίου ορίζεται από τη Σύγκλητο, σε επισκέπτε̋ καθηγητέ̋, 

φοιτητέ̋ και προσκεκλημένου̋ επιστήμονε̋ στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγή̋ ή θερινών 

σχολείων ανταλλαγών και συνεργασία̋ με άλλα Πανεπιστήμια, σε ποσοστό 60% επί του συνόλου    

των    διαθεσίμων    δωματίων.    Η    αρμόδια    Οικονομική    Υπηρεσία    του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋ θα διεκπεραιώνει την είσπραξη του αντιτίμου για τη διαμονή. 

 

4.ζ. Οι φοιτητέ̋ οφείλουν να εγκαταλείψουν τη Φ.Κ. όταν ολοκληρώσουν τι̋ σπουδέ̋ του̋, εκτό̋ 

από αλλοδαπού̋, ομογενεί̋, φοιτητέ̋ που διαμένουν μόνιμα εκτό̋ Κρήτη̋ και άλλε̋ ειδικέ̋ 

περιπτώσει̋, οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν μέχρι και την τελετή ορκωμοσία̋ του̋, έπειτα 

από γραπτό αίτημά του̋ και απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋. 
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4.η. Οι φοιτητέ̋ μπορούν να απομακρύνονται πρόσκαιρα από την Φ.Κ. όταν λόγοι υγεία̋ το 

επιβάλλουν και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια άλλων φοιτητών. 

 

4.θ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κενέ̋ κλίνε̋ στη Φοιτητική Κατοικία και 

εφόσον έχει εξαντληθεί η λίστα των αιτούμενων για στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋,  δύναται  να  φιλοξενηθούν  στη  Φοιτητική  Κατοικία,  αντί  αντιτίμου  το  ύψο̋  του 

οποίου προσδιορίζεται από τη Διοίκηση του Π.Κ. ή το αρμόδιο Όργανο Διοίκηση̋, και κατά τη 

διάρκεια του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου επισκέπτε̋ καθηγητέ̋, φοιτητέ̋ και προσκεκλημένοι 

επιστήμονε̋ στο πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασιών  με άλλα Πανεπιστήμια 

(σύμφωνα με το άρθρο 4.στ.2). 

 

Άρθρο 5 

 

Χρήση και Λειτουργία των Δωματίων 

 

5.α. Κατά την παραλαβή του δωματίου ο δικαιούχο̋ φοιτητή̋ υπογράφει σχετικό συμφωνητικό 

παραλαβή̋ – σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντο̋ Κανονισμού - το οποίο συνυπογράφεται 

από τον διαχειριστή Φ.Κ. και τον επιλεγέντα φοιτητή. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του 

δωματίου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν φθορέ̋, ο παραλαμβάνων σημειώνει τι̋ φθορέ̋ αυτέ̋ στο 

πεδίο παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου παράδοση̋ - παραλαβή̋, το οποίο στην περίπτωση αυτή 

προσυπογράφεται από το διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. Το πρωτόκολλο παράδοση̋ - παραλαβή̋ θα είναι 

διαφορετικό για κάθε Φ.Κ. (Γάλλου, Ξενία, Κνωσσού) και θα πρέπει να αναγράφει την αξία κάθε 

είδου̋, ώστε σε περίπτωση φθορά̋ ή απώλεια̋, πέραν αυτών που οφείλονται στη συνήθη 

χρήση, να γίνεται παρακράτηση του 

αντίστοιχου ποσού από την εγγύηση. Την διαπίστωση τη̋ ζημιά̋  κάνει ο Διαχειριστή̋ τη̋ 

Φ.Κ. Σε περίπτωση διαφωνία̋ το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή Φοιτητική̋ 

Μέριμνα̋, τη̋ οποία̋ η απόφαση είναι τελεσίδικη. 

 

5.β. Με απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μέγιστο̋ 

δυνατό̋ αριθμό̋ δικαιούχων φοιτητών για στέγαση, μπορούν σε ένα δωμάτιο να στεγαστούν 

περισσότεροι του ενό̋ φοιτητέ̋ ανάλογα με το εμβαδόν του δωματίου. 

 

5.γ. Ο δικαιούχο̋ οφείλει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ 

εγγύηση. Με την επίδειξη του καταθετηρίου εγγράφου ο φοιτητή̋, αφού συνυπογράψει το 

συμφωνητικό διαμονή̋ με τα παραρτήματά του, και αποδεχθεί του̋ όρου̋, παραλαμβάνει τα 

απαραίτητα για τη χρήση του χώρου κλειδιά καθώ̋ και μαγνητικέ̋ κάρτε̋ εισόδου (όπου 

υπάρχουν).   Κατά την αποχώρηση του δικαιούχου θα ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δωμάτιο  

και  θα  συνυπογράφεται  πρωτόκολλο  παράδοση̋  δωματίου  (Παράρτημα  3).  Το ποσό τη̋ 

καταβληθείσα̋ εγγύηση̋  θα επιστρέφεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου-διαμένοντα, εντό̋ δύο (2) μηνών από την υποβολή τη̋ σχετική̋ αίτηση̋. Σε 

περίπτωση που  διαπιστωθούν φθορέ̋  πέραν αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση ή 

απώλειε̋ ειδών, θα παρακρατείται το ανάλογο ποσό από την εγγύηση και θα επιστρέφεται το 

υπόλοιπο με τον  παραπάνω τρόπο. Κατ’ εξαίρεση οι δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί, αυτοί ή οι 

οικογένειε̋ του̋, στο Ταμείο Ευρωπαϊκή̋ Βοήθεια̋ προ̋ του̋ Απόρου̋ (ΤΕΒΑ), το οποίο 

αποδεικνύουν με σχετικό έγγραφο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολή̋ τη̋ εγγύηση̋, 

αλλά υπέχουν 

 ευθύνη για τυχόν φθορέ̋ και ζημιέ̋ στον εξοπλισμό πέραν τη̋ συνήθου̋ χρήση̋ και οφείλουν να 

τι̋ αποκαθιστούν. 

 

5.δ. Οι πίνακε̋ με τα αποτελέσματα επιλογή̋ των δικαιούχων φοιτητών για την επόμενη 

ακαδημαϊκή χρονιά ανακοινώνονται στον ιστότοπο τη̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ 

(http://www.merimna.uoc.gr) την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για όλα τα έτη και την 

πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για του̋ πρωτοετεί̋ κάθε τρέχουσα̋ ακαδημαϊκή̋ χρονιά̋. Οι 

δικαιούχοι φοιτητέ̋ οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων αυτών. Δικαίωμα 
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ένσταση̋  έχουν  όλοι  οι  αιτούντε̋,  εντό̋  αποκλειστική̋  προθεσμία̋  δέκα  (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με κατάθεση ένσταση̋ στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ Ρεθύμνου ή Ηρακλείου αντίστοιχα. H 

παραλαβή των  δωματίων  γίνεται,  σύμφωνα  με  του̋  οριστικού̋  πίνακε̋,  όπω̋  ορίζει  η 

σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογή̋ και σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

 

5.ε. Αν ο φοιτητή̋ που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί και 

αναφέρεται στην ανακοίνωση για την παραλαβή του δωματίου και δεν έχει ενημερώσει για 

κάποιο κώλυμα εγγράφω̋ (email), θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται για την παροχή δωρεάν 

στέγαση̋ από το Ίδρυμα, οπότε αυτοδικαίω̋ το δωμάτιο παραχωρείται σε επιλαχόντα φοιτητή, 

σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξη̋. 

 

5.στ. Κατά την παράδοση του δωματίου, αν διαπιστωθούν ζημιέ̋ πέραν αυτών που οφείλονται 

σε συνήθη χρήση, κι αν το ποσό υπερβαίνει αυτό τη̋ εγγύηση̋, ο διαμένων επιβαρύνεται με το 

κόστο̋ επισκευή̋ του̋. Εάν ο φοιτητή̋ δεν καταβάλλει το κόστο̋ επισκευή̋, παραπέμπεται στην 

Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, προκειμένου αυτή να εξετάσει την καταβολή του ποσού με κάθε 

πρόσφορο τρόπο ή και τον αποκλεισμό του από τη διαμονή στι̋ Φ.Κ. εωσότου τακτοποιήσει τι̋ 

οικονομικέ̋ του εκκρεμότητε̋. Βλ. και εδάφιο η παρακάτω. 

 

5.ζ. Η παράδοση των δωματίων (έλεγχο̋, κλειδιά) θα γίνεται μόνο από τον Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. 

κατά τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ και ώρε̋, κατόπιν συνεννόηση̋ μαζί του. Η διάκριση μεταξύ φθορά̋ ή 

απώλεια̋ και συνήθου̋ χρήση̋ γίνεται από τον Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. και σε περίπτωση διαφωνία̋ 

το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, τη̋ οποία̋ η απόφαση είναι 

τελεσίδικη (άρθρο 5.α). Το κοστολόγιο του εξοπλισμού σε περίπτωση   φθορά̋   απώλεια̋   ή   

ζημιά̋   αναφέρεται   στο   πρωτόκολλο   παράδοση̋   – παραλαβή̋ που υπογράφει ο φοιτητή̋ με 

την παραλαβή του δωματίου (Παράρτημα 1).  Σε περίπτωση μη επιστροφή̋ των κλειδιών ή και 

τη̋ μαγνητική̋ κάρτα̋ ο διαμένων θα χρεώνεται το αντίστοιχο κόστο̋. 

 

5.η. Ο διαμένων για απουσία μεγαλύτερη του ενό̋ μηνό̋ ή μετά το πέρα̋ τη̋ παραμονή̋ του στο 

δωμάτιο έχει την υποχρέωση να επιστρέφει το κλειδί ή τη μαγνητική κάρτα που του χορηγήθηκε. 

Σε περίπτωση μη επιστροφή̋ χρεώνεται το αντίστοιχο κόστο̋. 

 

5.θ. Φοιτητή̋ που μένει χωρί̋ άδεια στη Φ.Κ. διαπράττει σοβαρή παράβαση του παρόντο̋ 

Κανονισμού. Παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Π.Κ. και τα δικαιώματα των υπόλοιπων 

φοιτητών. Ο φοιτητή̋ αυτό̋ αποβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και υπόκειται στην πειθαρχική 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.β.3. Εξίσου σημαντική παράβαση διαπράττει και ο χωρί̋ 

άδεια ξενιστή̋ του φοιτητή αυτού. 

 

5.ι. Λήψη πτυχίου ή μεταγραφή είναι δυνατή αφότου η Φ.Μ. εκδώσει βεβαίωση τακτοποίηση̋ 

πάση̋ φύσεω̋ υποχρεώσεων του φοιτητή (στο πρότυπο τη̋ Βιβλιοθήκη̋). 

 

 

 

Άρθρο 6 

 

Υποχρεώσει̋ και Δικαιώματα Διαμενόντων 

 

6.α. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπενοικίαση των δωματίων σε τρίτου̋ (βλ. άρθρο 

7.γ.2 του παρόντο̋ Κανονισμού) 

 

6.β. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία κατοικίδιων. 

 

6.γ. Στα δωμάτια τη̋ Φ.Κ., πέραν των δικαιούχων φοιτητών, δεν επιτρέπεται η διαμονή και η 

διανυκτέρευση συγγενικών ή άλλων προσώπων. 
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6.δ.  Δεν  επιτρέπονται  αλλαγέ̋  δωματίων  μεταξύ  των  δικαιούχων  χωρί̋  την  έγκριση  

του 

Διαχειριστή.  Σε  εξαιρετικέ̋  περιπτώσει̋,  αν  υπάρχουν  διαθέσιμα  δωμάτια  και  εφόσον 

αποδεδειγμένα υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν την αλλαγή, ο ενδιαφερόμενο̋ μπορεί να 

απευθύνεται στον Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. και να ζητά την αλλαγή. 

 

6.ε. Δεν επιτρέπονται μετατροπέ̋ που προκαλούν φθορέ̋ στην υποδομή ή στον εξοπλισμό του 

δωματίου και των κοινόχρηστων χώρων (π.χ. χρήση κόλλα̋, χρωμάτων, καρφιών κλπ.) 

 

6.στ. Οι διαμένοντε̋ φοιτητέ̋ οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ωράριο κοινή̋ ησυχία̋ (15:00 έω̋ 

17:30 και 22:00 έω̋ 07:30) και πρέπει να μεριμνούν για την ασφάλεια του χώρου και την 

καλή χρήση των συστημάτων συναγερμού και πυρασφάλεια̋. 

 

 

6.ζ. Οι φοιτητέ̋ που πρόκειται να απουσιάσουν για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών πλην των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον 

Διαχειριστή και να παραδώσουν το κλειδί για το διάστημα τη̋ απουσία̋ του̋. Βλ. και άρθρο 4.δ 

του παρόντο̋ Κανονισμού. 

 

6.η.  Για  την  ασφαλή  διαβίωσή  του̋  οι  διαμένοντε̋  οφείλουν  να  συνεργάζονται  με  

τον Διαχειριστή για τον έλεγχο τη̋ καλή̋ κατάσταση̋ στο χώρο διαμονή̋ του̋. Σε περίπτωση 

βλαβών ο διαμένων φοιτητή̋ ενημερώνει εγγράφω̋ (email) τον Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. για τη 

βλάβη και για το εάν επιθυμεί η επισκευή τη̋ βλάβη̋ να γίνει κατά την απουσία του. Ο 

Διαχειριστή̋ των Φ.Κ. μαζί με εκπρόσωπο του ΦΣΠΚ μπορούν να επισκέπτονται το 

παραχωρούμενο διαμέρισμα, προκειμένου ο Διαχειριστή̋ να ελέγξει την τήρηση των όρων του 

παρόντο̋ Κανονισμού ή να προβεί σε επισκευέ̋ ή άλλε̋ αναγκαίε̋ ρυθμίσει̋ στου̋ χώρου̋ και 

τι̋ εγκαταστάσει̋ του παραχωρούμενου διαμερίσματο̋. Η επίσκεψη στα διαμερίσματα γίνεται 

πάντα με την παρουσία του διαμένοντο̋ και στη βάση 15θήμερου προγράμματο̋ που θα 

αναρτάται από τον Διαχειριστή. Σε περίπτωση που η παρουσία του διαμένοντο̋ δεν είναι εφικτή 

και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του για δύο (2) συνεχόμενε̋ φορέ̋, ο έλεγχο̋ μπορεί να 

διενεργηθεί και κατά την απουσία του, αλλά πάντοτε με την παρουσία τρίτου προσώπου, βλ. 

άρθρο 3.α.2 του παρόντο̋ Κανονισμού. 

 

6.θ.  Δεν  επιτρέπεται  η  επέμβαση  των  διαμενόντων  για  την  επιδιόρθωση  βλαβών  ηλεκτρική̋ 

φύση̋ (αλλαγή λάμπα̋,  επιδιόρθωση πρίζα̋ κ.α.) 

 

6.ι. Η απροειδοποίητη επίσκεψη σε διαμέρισμα γίνεται μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσα̋ 

ανάγκη̋ που αφορά την ασφάλεια των διαμενόντων ή/και των εγκαταστάσεων (π.χ. πυρκαγιά). 

 
6.ια. Ο διαμένων που επιθυμεί να διακόψει την παραμονή του στι̋ Φ.Κ. ενημερώνει εγγράφω̋ 

(e-mail) το Γραφείο/Τμήμα Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ και το Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. για τον έλεγχο και 

την παράδοση του δωματίου και αιτείται την επιστροφή τη̋ εγγύηση̋, όπω̋ προβλέπει το άρθρο 

5.γ του παρόντο̋ Κανονισμού. 

 

6.ιβ. Κάθε διαμένων μπορεί να αποθηκεύσει μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή στον 

αποθηκευτικό χώρο των Φ.Κ. κατά τη θερινή περίοδο, αφού παραδώσει τα κλειδιά. Κατά την 

οριστική αποχώρησή του ο διαμένων οφείλει να παραλάβει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα και 

από τον χώρο αποθήκευση̋ και οπωσδήποτε εντό̋ του επόμενου ακαδημαϊκού έτου̋ από την 

αποχώρησή του. Αν μετά την αποφοίτησή του ή την οριστική διακοπή παροχή̋ δωρεάν στέγαση̋ 

δεν τα παραλάβει μέσα σε ένα έτο̋, αυτά θα δίνονται στο Φιλόπτωχο ή θα παραδίδονται προ̋ 

ανακύκλωση. 
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6.ιγ. Τα παράπονα των φοιτητών υποβάλλονται εγγράφω̋ από του̋ ίδιου̋ ή το ΦΣΠΚ, μέσω του 

ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με πρωτοκολλημένη επιστολή και 

απευθύνονται στην Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ ή τον Συνήγορο του φοιτητή ή, σε εξαιρετικέ̋ 

περιπτώσει̋, στον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη. Τα παράπονα θα απαντώνται εγγράφω̋ εντό̋ 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

 

 

Άρθρο 7 

 

Κυρώσει̋ 

 

7.α. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνε̋ του παρόντο̋ Εσωτερικού Κανονισμού 

προβλέπονται οι ακόλουθε̋ κατά σειρά βαρύτητα̋ κυρώσει̋ : 

 

7.α.1. Προφορική και έγγραφη παρατήρηση. 

 

7.α.2. Μεταφορά σε άλλο δωμάτιο. 

 

7.α.3. Προσωρινή απώλεια δικαιώματο̋ διαμονή̋ στι̋ Φ.Κ. που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 

ένα (1) ακαδημαϊκό έτο̋. 

 

7.α.4. Οριστική απομάκρυνση από τι̋ Φ.Κ. 

 

Ο Διαχειριστή̋ τη̋ Φ.Κ. είναι υπεύθυνο̋ για την εφαρμογή των δύο πρώτων μέτρων (7.α.1 και 

7.α.2). Για την εφαρμογή του μέτρου 7.α.3 και 7.α.4 αρμόδιο όργανο είναι το Πρυτανικό 

Συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο Διοίκηση̋, μετά από εισήγηση τη̋ Επιτροπή̋ Φοιτητική̋ 

Μέριμνα̋. Η απόφαση λαμβάνεται ανάλογα με τη βαρύτητα του ζητήματο̋ που εξετάζεται και 

μετά από συνεκτίμηση των στοιχειών που οπωσδήποτε περιλαμβάνουν κλήση για παροχή 

εξηγήσεων από τον διαμένοντα. 

 

Οι φοιτητέ̋ στου̋ οποίου̋ επιβάλλονται οι κυρώσει̋  7.α.3  και 7.α.4 οφείλουν να παραδώσουν 

την κλίνη του̋ εντό̋ δέκα (10) ημερολογιακών ημέρων από τη γνωστοποίηση τη̋ απόφαση̋ του 

Πρυτανικού Συμβουλίου ή του αρμοδίου οργάνου Διοίκηση̋. 

 

7.β. Προσωρινή απώλεια δικαιώματο̋ διαμονή̋ στι̋ Φ.Κ. (κύρωση 7.α.3), που μπορεί να φτάσει 

μέχρι και το ένα ακαδημαϊκό έτο̋, επιβάλλεται όταν ο δικαιούχο̋: 

 

7.β.1. Έχει αποδεδειγμένα υποβάλει ψευδή στοιχεία κατά την αίτηση του/τη̋. 

 

7.β.2. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει αξιόποινε̋ πράξει̋ (κλοπή, βία, φθορά κ.ά.) στη Φ.Κ. ή έχει 

κατ’ επανάληψη και αποδεδειγμένα προξενήσει αδικαιολόγητε̋ φθορέ̋ στη Φ.Κ. 

 

7.β.3. Έχει πάση̋ φύσεω̋ εκκρεμότητε̋ με την Φοιτητική Μέριμνα συμπεριλαμβανομένη̋ και 

τη̋ παραμονή̋ στη Φ.Κ. χωρί̋ άδεια. 

 

 

7.γ. Οριστική απομάκρυνση από την Φ.Κ. (κύρωση 7.α.4) επιβάλλεται όταν ο δικαιούχο̋: 

 

7.γ.1. Πάψει να είναι ενεργό̋/η φοιτητή̋/τρια ή χάσει την ιδιότητα του/τη̋ φοιτητή/τρια̋ για 

οποιαδήποτε λόγο (με την εξαίρεση τη̋ πρόβλεψη̋ στο άρθρο 4.ζ). 

 

7.γ.2. Υπενοικιάζει/εκμισθώνει αποδεδειγμένα το δωμάτιο του σε τρίτο άτομο. 
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7.γ.3.  Κατ’  επανάληψη  παραβαίνει  του̋  κανόνε̋  του  παρόντο̋  Κανονισμού  ή  έχει  καθ’ 

υποτροπή υπαχθεί στι̋ κυρώσει̋ 7.α.1, 7.α.2, 7.α.3. 

 

Στι̋ περιπτώσει̋  αυτέ̋ η κλίνη παραχωρείται στον επόμενο επιλαχόντα δικαιούχο. 

 

 

Άρθρο 8 

 

Υποχρεώσει̋ Πανεπιστημίου 

 

8.α. Στι̋ υποχρεώσει̋ του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται: 

 

8.α.1. Η ύπαρξη του απαραίτητου και σε καλή κατάσταση εξοπλισμού στα δωμάτια (κρεβάτια, 

καθίσματα, γραφείο, ντουλάπα, βιβλιοθήκη, φωτιστικά, κτλ.) 

 

8.α.2.  Η  καθαριότητα  των  κοινόχρηστων  χώρων  με  προσωπικό  καθαριότητα̋  ανά  τακτά 

χρονικά διαστήματα, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια και έχουν υπογραφεί συμβάσει̋ (άλλω̋ 

η καθαριότητα είναι υποχρέωση των διαμενόντων φοιτητών). Η καθαριότητα θα γίνεται σε 

προκαθορισμένε̋ μέρε̋ και ώρε̋ και ύστερα από ενημέρωση των φοιτητών με σχετική 

ανακοίνωση. Για την καθημερινή καθαριότητα των χώρων των Φ.Κ. είναι υπεύθυνοι οι 

διαμένοντε̋ σε αυτού̋. 

8.α.3. Η παροχή και συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματο̋, νερού (ζεστού και κρύου), 

αποχέτευση̋, διαδικτύου, πλυντηρίων, στεγνωτηρίων και ανελκυστήρων, εφόσον υπάρχουν. 

 

8.α.4. Η συντήρηση και λειτουργία των κλιματιστικών καθώ̋ και η λειτουργία και συντήρηση του 

συστήματο̋ πυρασφάλεια̋ και συναγερμού. 

 

8.α.5. Η άμεση αποκατάσταση κάθε οφειλόμενη̋ σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία βλάβη̋ ή 

απώλεια̋. 

 

8.α.6. Η απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση και η συντήρηση των χώρων των Φ.Κ. οφείλει να 

γίνεται κατά του̋ θερινού̋ μήνε̋ και εκτάκτω̋ όποτε προκύψει ανάγκη. Για τα παραπάνω, θα 

υπάρχει συνεργασία των Διαχειριστών με τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Πανεπιστημίου Κρήτη̋. Το 

Ίδρυμα μπορεί να μεταβιβάσει τι̋ υποχρεώσει̋ του σε τρίτο μέρο̋ (π.χ. ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ), εάν 

υπάρχει σχετική σύμβαση. 

 

8.β. Η Φοιτητική Μέριμνα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνα ικανοποίηση̋ για τι̋ 

παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ στι̋ Φ.Κ. με ερωτηματολόγιο που συντάσσει η ίδια και εγκρίνει η 

αρμόδια Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋. Τα αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ κοινοποιούνται στον 

αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη. 

 

8.γ. Οι όροι λειτουργία̋ για τι̋ Φ.Κ. εξειδικεύονται από την Επιτροπή Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ και 

αναρτώνται στον ιστότοπο τη̋ Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ και στου̋ πίνακε̋ ανακοινώσεων των Φ.Κ. 

 

8.δ. Στην περίπτωση ενοικιαζόμενων δωματίων, ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στι̋ εκάστοτε 

ισχύουσε̋ συμβάσει̋ μίσθωση̋. 

 

 

Άρθρο 9 
 

Για οτιδήποτε ανακύψει, το οποίο δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, επιλαμβάνεται 

η  Επιτροπή  Φοιτητική̋  Μέριμνα̋  Ρεθύμνου  ή  Ηρακλείου  και,  προκειμένου  για  

θεσμικά ζητήματα, το Συμβούλιο Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ και η Σύγκλητο̋. Στην Επιτροπή 
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Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ παρέχεται η δυνατότητα να κρίνει θέματα κατά περίπτωση κατόπιν 

τεκμηριωμένη̋ απόφαση̋. 

Η τήρηση του παρόντο̋ Κανονισμού αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μερών. Τα 

παρακάτω παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ του παρόντο̋ κανονισμού. 

 

Η ισχύ̋ τη̋ παρούσα̋ αρχίζει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβίβαση: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητική̋ 

Ανασυγκρότηση̋ - Εθνικό Τυπογραφείο 

Κοινοποίηση:  
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Υπουργείο Παιδεία̋, Έρευνα̋  και 

Θρησκευμάτων  

Εσωτερική διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  

- Πρύτανη 

- Αναπληρωτή Πρύτανη Προσωπικού και 

Φοιτητική̋ Μέριμνα̋, κ. Κωνσταντίνο 

Σπανουδάκη 

- Δ/νση Εκπαίδευση̋ & Έρευνα̋, 

- Τμήμα Σπουδών και Γραφείο Φοιτητική̋ 

Μέριμνα̋ Ρεθύμνου τη̋ Δ/νση̋ Εκπαίδευση̋ & 

Έρευνα̋, 

- Τμήμα Εκπαίδευση̋ & Έρευνα̋  

και Γραφείο Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ Ηρακλείου  

τη̋ Δ/νση̋ Εκπαίδευση̋ & Έρευνα̋, 

- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου Δ.Δ. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

και α.α. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπόδειγμα Συμφωνητικού Διαμονή̋ σε δωμάτιο στι̋ Φοιτητικέ̋ Κατοικίε̋ 

Παν/μίου Κρήτη̋  

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

     ΣYMΦΩNHTIKO ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Ρέθυμνο/Ηράκλειο  __/__/___ 

 

Το Τμήμα ……………………, Δ/νση Εκπαίδευση̋ & Έρευνα̋, εκπροσωπώντα̋ τον Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κρήτη̋, και ο/η .……………………………………………………………..… 

προ/μετα-πτυχιακό̋ φοιτητή̋ του Τμήματο̋ ………………………..................... με Aριθμό 

Μητρώου ..………… του Πανεπιστημίου Κρήτη̋, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτη̋ έχει στην ιδιοκτησία του το κτηριακό συγκρότημα τη̋ Φοιτητική̋ 

Κατοικία̋ (Φ.Κ.)……………….στην οδό………………., στο  οποίο ανήκει και το φοιτητικό  

Δωμάτιο με αριθμό ……………. το οποίο είναι μονόκλινο/δίκλινο/τρίκλινο αποτελούμενο από 

ένα κύριο δωμάτιο και λουτρό, με πλήρη τα είδη υγιεινή̋, την αναγκαία επίπλωση, ηλεκτρική και 

υδραυλική εγκατάσταση.  

Το διαμέρισμα αυτό, του οποίου οι εγκαταστάσει̋, ο εξοπλισμό̋ και η επίπλωση είναι σήμερα σε 

καλή κατάσταση και λειτουργία, παραχωρείται απ' τον πρώτο συμβαλλόμενο, ω̋ εκπρόσωπο του 

Πανεπιστημίου, στον δεύτερο συμβαλλόμενο με του̋ ακόλουθου̋ όρου̋: 

1. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ παραλαμβάνει το δωμάτιο σήμερα ……….. και  κατέβαλλε 

εγγύηση σύμφωνα με απόφαση τη̋ Συγκλήτου (συνεδρία 352/26-5-2016) ύψου̋ ενενήντα 

ευρώ (90 €) για την καλή χρήση του δωματίου (ημερομηνία κατάθεση̋ __/__/____) και η 

οποία θα επιστραφεί κατά την αποχώρηση του/τη̋, μετά από ενυπόγραφη βεβαίωση του 

Διαχειριστή τη̋ Φοιτητική̋ Κατοικία̋ για την καλή κατάσταση του δωματίου του/τη̋.  Για 

οποιαδήποτε φθορά παρατηρηθεί στην παράδοση του δωματίου, πέραν αυτών που οφείλονται 

στη συνήθη χρήση, επιβαρύνεται με το κόστο̋ επισκευή̋ ή αντικατάσταση̋ σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού των Φοιτητικών Εστιών και θα αφαιρείται το 

αντίστοιχο ποσό από το ποσό τη̋ εγγύηση̋.    

2.  Το διαμέρισμα   παραχωρείται    για  χρονική  περίοδο,    η    οποία   αρχίζει   από την 

__/__/___ και λήγει με τη λήξη τη̋ εξεταστική̋ του ακαδημαϊκού έτου̋ ____-____.   

3. O δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα, τι̋ εγκαταστάσει̋ του 

και τα πράγματα που υπάρχουν σ' αυτό, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ώστε να μη 

προκαλούνται ζημιέ̋ και φθορέ̋. Με την ίδια επιμέλεια υποχρεούται να χρησιμοποιεί του̋ 

κοινόχρηστου̋ χώρου̋. Δεν επιτρέπεται γενικά κάθε μεταβολή στο παραχωρούμενο 

διαμέρισμα και  ιδιαίτερα η αναγραφή λέξεων και η σχεδίαση παραστάσεων στου̋ τοίχου̋, η 

επικόλληση φωτογραφιών ή άλλων εντύπων με τρόπο που προξενεί φθορέ̋ ή ρύπανση του 

διαμερίσματο̋, των επίπλων ή των κοινοχρήστων χώρων τη̋ Φ.Κ. Ειδικότερα ο δεύτερο̋ 

συμβαλλόμενο̋ οφείλει να διατηρεί καθαρό και ευπρεπισμένο το διαμέρισμά του και να 

συμβάλλει στη διατήρηση  τη̋ καθαριότητα̋ των κοινόχρηστων χώρων. 

4. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ πριν την αναχώρηση του: 

4.1 Συνεννοείται με τον διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. ώστε να ελέγξει το δωμάτιο και το μπάνιο που του 

έχει παραχωρηθεί καθώ̋ και τον εξοπλισμό του και σε περίπτωση φθορά̋ ή ζημιών πέραν τη̋ 

συνήθη̋ χρήση̋ θα χρεώνεται ανάλογα, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Εσωτερικού 

Κανονισμού.  
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4.2 Είναι υπεύθυνο̋ για την επιστροφή των κλειδιών ή /και τη̋ μαγνητική̋ κάρτα εισόδου στο 

Διαχειριστή τη̋ Φ.Κ. Σε περίπτωση μη επιστροφή̋ του̋ θα χρεώνεται το αντίστοιχο κόστο̋.   

4.3 Δίνει προσωπικό λογαριασμό και ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) όπου επιθυμεί 

να γίνει η επιστροφή τη̋ εγγύηση̋.  

5. Σε περίπτωση απώλεια̋ κλειδιών θα πρέπει να ενημερωθεί ο Διαχειριστή̋ τη̋ Φ.Κ. ώστε να 

γίνει αλλαγή τη̋ κλειδαριά̋ και ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ θα επωμιστεί το αντίστοιχο 

κόστο̋.  

6. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να ενημερώνει τον Διαχειριστή τη̋ Φ. Κ.. σε περίπτωση 

απουσία̋ του για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών και να παραδώσει το κλειδί 

στο υπεύθυνο του  Γραφείου Στέγαση̋.  

7. Οι φοιτητέ̋ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκεια̋ πέραν 

του ενό̋ μηνό̋, παραδίδουν το δωμάτιο, για να εξυπηρετούνται στο διάστημα αυτό έκτακτε̋ 

στεγαστικέ̋ ανάγκε̋ φοιτητών. 

8.  O δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ θα χρησιμοποιεί το δωμάτιο για να κατοικεί ο ίδιο̋. Δεν 

επιτρέπεται η παραχώρηση τη̋ χρήση̋ του ή η φιλοξενία για διαμονή οποιουδήποτε. 

9. O δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να μην προκαλεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση στου̋ 

λοιπού̋ διαμένοντε̋. Οφείλει επίση̋ να ενημερώνει το Τμήμα ………………………. σε 

περίπτωση ασθένεια̋ του ίδιου ή σε περίπτωση, που θα περιέλθει σε γνώση του, ότι άλλο̋ 

διαμένων πάσχει από μεταδοτικό νόσημα. 

10. Το Τμήμα ……………………….. του Πανεπιστημίου Κρήτη̋ έχει υποχρέωση να ελέγχει την 

τήρηση των όρων τη̋ συμφωνία̋ αυτή̋ ή να προβεί σε επισκευέ̋ ή άλλε̋ αναγκαίε̋ 

ρυθμίσει̋ στου̋ χώρου̋ και τι̋ εγκαταστάσει̋ του παραχωρούμενου διαμερίσματο̋. Ο 

έλεγχο̋ γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον διαμένοντα φοιτητή και σύμφωνα με τι̋ 

σχετικέ̋ προβλέψει̋ του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού των Φ.Κ. 

11. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να μην φιλοξενεί κατοικίδια ζώα στου̋ χώρου̋ τη̋ Φ.Κ. 

καθώ̋ δεν επιτρέπεται η παραμονή ζώων (σκύλοι, γάτε̋, κουνέλια κτλ.) στου̋ χώρου̋ τη̋. 

12. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να μην βάζει σε κίνδυνο την σωματική του ακεραιότητα 

στου̋ χώρου̋ τη̋ Φ.Κ. ή να θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των συμφοιτητών 

του. Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνει στην ταράτσα του κτηρίου, να κάνει χρήση ναρκωτικών 

ουσιών, να ανάβει φωτιά εντό̋ και εκτό̋ του κτηρίου τη̋ Φ.Κ. 

13. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να τηρεί βασικού̋ κανόνε̋ ατομική̋ υγιεινή̋ για τον 

ίδιο, το δωμάτιο του και του̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 

συμβίωση όλων στου̋ χώρου̋ τη̋ Φ.Κ. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να φροντίζει :  

-να σέβεται τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα των συμφοιτητών του 

-την ατομική υγιεινή και καθαριότητα καθημερινά 

- την καθαριότητα του δωματίου και των κοινόχρηστων χώρων 

- να μην ρίχνει χαρτί υγεία̋ ή άλλα σκουπίδια στην τουαλέτα 

-να μην καπνίζει στου̋ χώρου̋ τη̋ Φοιτητική̋ Κατοικία̋ και να μην πετάει αποτσίγαρα σε 

οποιοδήποτε χώρο εντό̋ και εκτό̋ του κτιρίου 

- να πλύνει τα σκεύη και να καθαρίζει τον χώρο τη̋ κουζίνα̋ μετά από κάθε χρήση 

-να καθαρίζει τα φίλτρα στο στεγνωτήριο μετά από κάθε χρήση 

-να αφήνει ανοικτή την πόρτα στα πλυντήρια/στεγνωτήρια μετά από κάθε χρήση  

-να πετάει τα σκουπίδια στου̋ κάδου̋ απορριμμάτων του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ώστε να μην δημιουργούνται πηγέ̋ μόλυνση̋ 

-να σέβεται τι̋ ώρε̋ κοινή̋ ησυχία̋ 15:00-17:30 και 22:00-7:30 και το χώρο που τον 

φιλοξενεί  

-να μην φέρνουμε επισκέπτε̋ στο χώρο τη̋ φοιτητική̋ εστία̋ μετά τι̋ 10 το βράδυ  

14. Ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ μπορεί να αφήνει μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή στον 

αποθηκευτικό χώρο των ΦΚ, κατά την θερινή περίοδο αφού παραδώσει τα κλειδιά του 

δωματίου. Κατά την αποχώρησή του ο δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ οφείλει να πάρει όλα τα 
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προσωπικά του αντικείμενα από την αποθήκη εντό̋ τη̋ επόμενη̋ ακαδημαϊκή̋ χρονιά̋. Αν 

μετά την αποφοίτησή του ή την οριστική διακοπή παροχή̋ δωρεάν στέγαση̋ δεν τα 

παραλάβει εντό̋ ενό̋ έτου̋, αυτά θα δίνονται στο Φιλόπτωχο ή θα παραδίδονται προ̋ 

ανακύκλωση.   

15. Λήψη πτυχίου ή μετεγγραφή είναι δυνατή αφότου η Φ.Μ. εκδώσει βεβαίωση τακτοποίηση̋ 

πάση̋ φύσεω̋ υποχρεώσεων του φοιτητή (στο πρότυπο τη̋ Βιβλιοθήκη̋) 

16. O δεύτερο̋ συμβαλλόμενο̋ έλαβε πλήρη γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργία̋ 

τη̋ Φ. Κ.  και αποδέχεται πλήρω̋ του̋ όρου̋ και τι̋ διατάξει̋ του. Παράβαση των όρων τη̋ 

συμφωνία̋ αυτή̋ συνεπάγεται εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 8 του Εσωτερικού 

Κανονισμού. 

 

OI ΣYMBAΛΛOMENOI 

 

 

 

 
          

    ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υπόδειγμα Κανονισμού Θερινή̋ Διαμονή̋ στι̋ Φοιτητικέ̋ Κατοικίε̋ Παν/μίου 

Κρήτη̋ στα Αγγλικά 

      UNIVERICΙΤΥ OF CRETE   

STUDENT AFFAIRS – HOUSING OFFICE 

SUMMER ACCOMODATION RULES 

STUDENT HALLS 

(Agreement Statement) 
 

1. Check-in Procedure  

Upon arrival at the Student Halls the tenants:  

1.1 Report at the housing office located in the Student Halls  

1.2 Sign the Guest Arrival Card and receive the Statement of Room Equipment  

1.3 Pick up the set of keys for their bedroom and bathroom 

1.4 Are directed /guided to their bedroom  

1.5 After checking their bedroom, they sign the Statement of the Room Equipment 

and give it to the representative of the Housing Office.  

 

2. Check-out procedure / Return of keys  

Before each tenant’s departure, the bedroom /common area is inspected according to the 

statement of room Equipment. In case of any damages, losses or unaccounted damages, the 

tenant will be charged accordingly.  

Upon departure, tenants are responsible for returning the set of keys to the Housing Office.  

Loss of Keys:  

For security reasons, in case of key loss each tenant is obliged to inform the Housing Office 

immediately, so that we can proceed to replace the room keys as soon as possible. The tenant 

will be charged accordingly.  

 

3. Rules of Residence  

The Accommodation Rules are applied to all tenants and their guests / visitors. The rules for 

good cohabitation at the Student Halls presuppose some restrictions.  

3.1 Tenants’ behavior – General Principles  

a) The tenants must respect each other’s rights of security, privacy, and time for relaxation 

and time for studying and sleeping.  

b) Residents are requested and expected to conduct themselves respectfully, as befits the 

academic community and scientific gatherings with participants from many different 

cultures. No discrimination or offensive behavior on the basis of race, religion, gender or 

sexual orientation is tolerated.  

c) Each tenant must behave courteously and in a way that will not disturb or endanger other 

tenants, the staff / co-operators of the Housing Office and the Housekeepers’ health or 

bodily integrity.  Additionally, tenants must not cause damage to their bedrooms or 

common places of the Student Halls. Therefore, tenants must have the following in mind:   

3.2 Tenants’ behavior – Co-operative Rules  

a) Noise  
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Extreme noise is considered to be an annoyance to the other tenants. The tenants must 

know and follow the rules of common tranquility which are from 15:00 until 17:30 and 

from 22:00 until 07:30. Extreme or disturbing noises are not acceptable at any point of the 

day and night.  

b) Throwing Things Away  

Throwing anything outside the windows is strictly prohibited. Please be extremely careful 

with small rubbish and cigarette ends when outside; there is the danger of fire (especially 

during the summer months).  

c) Pets  

Keeping pets in the room and or communal areas is strictly prohibited.  

d) Third Party Hospitality  

Third Party overnight stay is allowed only after the Housing Office is informed by tenants 

and by roommate agreement (for shared rooms). The overnight stay must not exceed two 

back-to-back nights within the same week. The tenants are fully responsible for their 

guest’s behavior and they are obliged to pay the charge of any damage that might be 

caused by their guests.  

e) Pegs on the walls 

Pegs on the walls is not allowed for any reason because the materials used for plasterboards 

need special accessories. If you definitely need to peg the walls,   contact the Housing 

Office in order to get some help from the technical office.  

f) Save Energy  

Make sure you turn off your air conditioning and all lights before you leave your room. Do 

not waste energy.  

3.3 Tenants’ Responsibilities regarding:   

a) Cleanliness / Sanitation Rules  

Cleanliness is extremely important for the normal and effective function of the Student 

Hall. Each tenant must have in mind the following:  

Ø Bedroom and common areas must be kept clean and all sanitation rules must be followed. 

Tenants should supply themselves with cleaning supplies for their bedrooms.  

Ø All common areas (kitchen, corridors, laundry area and stairs) are cleaned on a weekly 

basis by a cleaning company. Therefore tenants are responsible, on a daily basis, for 

washing up their dishes, pans, utensils, crockery, and cleaning the stove and the work 

tops after use.  

Ø Residents are responsible for laundering their own bed linen. There is a laundering area 

at Student Halls with washing and drying machine free of charge for all residents 24 

hours. Make sure you clean all filters of the dryer before and after every use. 

Ø Warm Water is available most of the day (especially in the summertime), but officially 

from 8:00am -10:00pm daily.  

b) Security and Health  

For security reasons each tenant must:  

· Lock the door of their bedroom  

· Immediately inform the Housing office in case of key loss  

· Immediately inform the Housing office or the entrance security officer if you notice 

something /someone unusual or suspicious.  

For security and health reasons consuming alcohol and use of any drugs are forbidden.  

*The Housing Office is not responsible for any improper behavior and/or accident that 

may be caused by consumption of illegal substances or alcohol.*   

Tenants should also be particular careful with:   
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Ø Fire: Lighting a fire within the area of the Student Halls is strictly forbidden. 

Ø Use of Flammable material /weapons /explosive materials: The use of materials that 

threatens tenants’ health and security is strictly forbidden. Such materials are Flammable 

materials i.e. gas, weapons, explosive materials, drugs and any other forbidden materials.  

3.4 Tenants’ additional privileges   

a) Unexpected checking onsite visits  

Visits checking the functionality and the proper operation of the dorms are in general 

scheduled in advance and tenants are informed. Unexpected onsite checking may take 

place in an extreme emergency case that relates to either the safeness of the tenants or the 

safety of the Student Halls.  

b) Outdoor events  

The organization of outdoor events may and must be organized by student groups and not 

by individuals and only after they have received permission from the Housing Office.  

 

*The University of Crete and the Housing Office are not responsible for any accident that may 

occur by disobeying the aforementioned rules.* 

 

*The Accommodation Rules have been approved at the XXXnd Senate session.  

        

Guest’s Signature & Name: _______________________________________________ 
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Guest Arrival Card / 

Κάρτα Εισόδου Φιλοξενούμενου 

FIRST NAME 

/ΟΝΟΜΑ   

SURNAME / 

ΕΠΙΘΕΤΟ   

 

Room Num.  /Αρ. 

Δωματίου   

Corridor Ref. / Αρ. 

Πτέρυγα̋  

ARRIVAL DATE/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΦΙΞΗΣ  

DEPARTURE DATE/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ    

 

 

DATE / ΗΜΕΝΟΜΗΝΙΑ: ______________________________ 

 

________________       _______________ 

Guest’s Signature       Housing Officer Signature  

Υπογραφή Φιλοξενούμενου                Υπογραφή Διαχειριστή Φοιτητική̋ Κατοικία̋   

  

 

Special Remarks /Ειδικέ̋ Παρατηρήσει̋:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.   

(ενδεικτικό – διαφοροποιείται ανά Φοιτητική Κατοικία και δωμάτιο) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 

το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα̋ τι̋ κυρώσει̋ (3, που προβλέπονται από τη̋ διατάξει̋ τη̋ 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι παρέλαβα σήμερα και σε καλή κατάσταση στο 

δωμάτιο αριθμό̋ …………… πτέρυγα …….. στη Φοιτητική Κατοικία …………του Πανεπιστημίου 

Κρήτη̋ τα παρακάτω είδη και θα επιβαρυνθώ με το κόστο̋ επισκευή̋ ή αντικατάσταση̋ του̋ για 

ΠΡΟΣ(1): το Γραφείο Φοιτητική̋ Μέριμνα̋ – Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρα̋: 

 

Ημερομηνία γέννηση̋(2)  

Τόπο̋ Γέννηση̋:  

Αριθμό̋ Δελτίου 

Ταυτότητα̋: 

 Τηλ:  

Τόπο̋ 

Κατοικία̋ 

Γονέων: 

 Οδό̋

: 

 Αριθ

: 

 ΤΚ

: 

 

 

Α.Φ.Μ. 
 

Δ.Ο.Υ

. 
 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail Σχολή̋ ): 
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οποιαδήποτε φθορά παρατηρηθεί κατά την διάρκεια τη̋ διαμονή̋ μου ή στην παράδοση του δωματίου 

στο τέλο̋ του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτου̋ 2015-2016 : 

1. Κρεβάτι ξύλινο  

2. Στρώμα με ελατήρια ορθοπεδικό  

3. Κομοδίνο με συρτάρια  

4. Ξύλινη ντουλάπα  

5. Κρεμάστρα (καλόγερο̋) μεταλλική̋ κατασκευή̋  

6. Γραφείο ξύλινο με συρτάρι 

7. Συρταριέρα με τρία συρτάρια  

8. Βιβλιοθήκη /ράφι ξύλινο 

9. Τροχήλατο Κάθισμα Γραφείο 

10. Κάθισμα Επισκέπτη  

11. Πτυσσόμενη κλίνη  

12. Κουρτινόξυλλο/κουρτίνα 

13. Κοινόχρηστο ψυγείο 

14. Κοινόχρηστο τραπέζι κουζίνα̋ 

15. 4 κοινόχρηστα σκαμπό κουζίνα̋ 

16. Κοινόχρηστο πλαστικό κάδο 

17. Κοινόχρηστο̋ πυροσβεστήρα̋  

18. Ραφιέρα 

19. Κάδο̋ INOX/PVC και μπιγκάλ WC 

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 

που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφω̋.  

(3) «Όποιο̋ εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

μηνών. Εάν ο υπαίτιο̋ αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελο̋ βλάπτοντα̋ τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκεια̋ χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη τη̋ και 

υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα̋ τι̋ κυρώσει̋ (3, που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ.      

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : αποχωρώ οικειοθελώ̋ από το δωμάτιο 

………………………………... διότι: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Παραδίδω το δωμάτιο σε καλή κατάσταση και παρακαλώ να μου επιστραφεί η εγγύηση των 90 € που είχα 

καταθέσει, στον λογαριασμό που επισυνάπτεται.   

  

Βεβαιώνεται η καλή κατάσταση του δωματίου  

 Ο Ελεγκτή̋/Διαχειριστή̋  

  Ημερομηνία:      ……….20…… 

  Ο – Η Δηλ. 

 (Υπογραφή)   

 (ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή)  

 

ΠΡΟΣ(1): 

το Γραφείο Φοιτητική̋ Μέριμνα̋  – Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Ο – Η  

Όνομα: 
 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρα̋: 
 

Ημερομηνία γέννηση̋(2)

 
 

Τόπο̋ Γέννηση̋: 

 
 

Αριθμό̋ Δελτίου 

Ταυτότητα̋: 
 Τηλ:  

Τόπο̋ 

Κατοικία̋ 

Γονέων: 

 
Οδό̋

: 
 

Αριθ

: 
 

ΤΚ

: 
 

Α.Φ.Μ.  
Δ.Ο.Υ

. 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail Σχολή̋ ): 

 


