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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Ανακοινώνουμε τον τέταρτο πίνακα, με τους δικαιούχους στέγασης φοιτητές,
για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017. Η επιλογή έγινε σε εφαρμογή των οικονομικών
και κοινωνικών κριτηρίων του Κανονισμού Στέγασης του Ιονίου Πανεπιστημίου ο
οποίος είναι αναρτημένος στο site της Φοιτητικής Μέριμνας: sites.ionio.gr/e-care.
Αφού ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη για την
μίσθωση επιπλέον κλινών, θα ανακοινωθεί συμπληρωματική κατάσταση
δικαιούχων στέγασης.
Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017, ενώ για κάποιο λόγο δεν πρόκειται να κάνουν χρήση του
δικαιώματος αυτού, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να το δηλώσουν.
Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι:
1) Στεγάζονται δωρεάν.
2) Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν σε κάποιο από τα συμβεβλημένα
ξενοδοχεία, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου
2016 μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 Για την αποφυγή
οποιασδήποτε εμπλοκής, οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται πριν την άφιξη τους
να επικοινωνήσουν με τα ξενοδοχεία που έχουν τοποθετηθεί. Οι φοιτητές που
δε θα προσέλθουν να παραλάβουν το δωμάτιό τους μέχρι την παραπάνω
προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος.

3) Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή τους, μπορούν να επικοινωνούν στο εξής
τηλέφωνο:
Ξενοδοχείο «JOANNA»

: 6944541374

4) Οι στεγαζόμενοι φοιτητές οφείλουν να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Στέγασης του
πανεπιστημίου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Ο πίνακας που ακολουθεί, περιέχει αλφαβητικά τους δικαιούχους καθώς και
το κατάλυμα που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν:
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