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36η/24-03-2020 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη 

 
Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης,  

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης, 

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Κοκονά Ελένη, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη η κα Δ. Αθενάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 

 
 
 

MONO ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Αξιολόγηση δηλώσεων φοιτητών Εστίας  
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη το από 119/23.03.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. 
Διγαλάκη, με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.» 
και το γεγονός ότι η λειτουργία των φοιτητικών εστιών διακόπτεται από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020, 
εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο οι υποβληθείσες αιτήσεις των φοιτητών που ανήκουν στις 
κάτωθι δύο (2) κατηγορίες,  

 
α)  φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, είναι ορφανοί από τους 

δύο γονείς τους, δεν διαθέτουν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής 
επικράτειας, και δεν έχουν εγγύτερο συγγενή ή άλλο πρόσωπο στην κατοικία του οποίου μπορούν να 
διαμείνουν προσωρινά.  

β) αλλοδαποί/αλλογενείς φοιτητές των Α.Ε.Ι.,οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, 
και δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως β΄ βαθμού στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός 
της ελληνικής επικράτειας.   
 
για τους οποίους θα υπάρξει μέριμνα στέγασής τους σε τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με την 
ενημέρωση του Υπουργείου. 
 
Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, υπήρξαν τρείς (3) αιτήσεις αλλοδαπών φοιτητών, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις της κατηγορίας β’ και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. Τα στοιχεία των φοιτητών 
αποφασίσθηκε να σταλούν αυθημερόν στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για τη στέγασή 
τους σε τουριστικό κατάλυμα της πόλης. 
 



 
 
   

 

 
 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν στη συνέχεια τα θέματα και οι προβληματισμοί για την υλοποίηση της 
απόφασης που έθεσαν οι φοιτητές με ηλεκτρονικά μηνύματα που απέστειλαν στο Τμήμα της  Φοιτητικής 
Μέριμνας, στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε προσωπική επικοινωνία. 
Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/τ. Β’|21.03.2020), τις οδηγίες του 
Υπουργείου (Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 119/23.03.2020) και την οικονομική δυσχέρεια των φοιτητών να 
καλύψουν το κόστος μετακίνησής τους από τα Χανιά προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ομόφωνα το 
Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των φοιτητών προς τον τόπο 
κατοικίας τους, εφόσον αδυνατούν να το επωμιστούν οι ίδιοι, ως ελάχιστη συνδρομή για την επίλυση του 
προβλήματος. 

 

 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


