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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (6ος) ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Έχοντας υπόψη:
α) Την ΚΥΑ αριθμ.11987/ΓΔ6/Β΄4406/24-09-2021,
β) Την Απόφαση της 6ης /25-10-2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Ι.Π. και
γ) Την ανάγκη κάλυψης του ζητήματος στέγασης των φοιτητών και τη διαφύλαξη της
υγείας όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος,
ανακοινώνουμε
συμπληρωματικό πίνακα δικαιούχων (6ος πίνακας) φοιτητών στέγασης, με τον αριθμό
μητρώου τους, στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία ως ακολούθως:
Α.Α
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ΑΡ.
ΜΗΤΡΩΟΥ
Μ2016001

ΚΑΤΑΛΥΜΑ
JOANNA

Σύμφωνα με την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, «Διαμονή στη
φοιτητική εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου και στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία κατά το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-΄22 ως εξής:
Τα δωμάτια στην φοιτητική εστία και στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία θα
λειτουργήσουν ως μονόκλινα και δίκλινα εφόσον οι φοιτητές πληρούν υποχρεωτικά
μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν λάβει την 1η ή τη μοναδική δόση εμβολίου για κορωνοϊό (με την υποχρέωση
να λάβουν και τη 2η δόση εντός του καθορισμένου διαστήματος, εάν δεν την έχουν
λάβει ήδη, σε περίπτωση εμβολιαστικού σχήματος δύο δόσεων, ή β) έχουν νοσήσει
από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
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είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την
ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής
εργαστηριακού ελέγχου, ή γ) υποβάλλονται σταθερά δύο φορές την εβδομάδα σε
εργαστηριακούς ελέγχους (rapidtest), όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
με καταχώριση των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr,
στην οποία και εγγράφονται.
Η μη διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων, όπως θα διαπιστώνεται με χρήση της
ανωτέρω πλατφόρμας, θα οδηγεί αυτομάτως σε άρση της χορήγησης δικαιώματος
στέγασης και στην απόδοση αυτού στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα φοιτητή.
Όλοι οι φοιτητές της ανωτέρω (γ) κατηγορίας θα στεγαστούν στο συμβεβλημένο
ξενοδοχείο Τζοάννα, στο οποίο θα διατεθούν δωμάτια απομόνωσης στο πλαίσιο
εφαρμογής του ιδρυματικού πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου
κρούσματος covid-19 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Οι φοιτητές που:
α) έχουν λάβει την 1η ή τη μοναδική δόση εμβολίου για κορωνοϊό (με την
υποχρέωση να λάβουν και τη 2η δόση εντός του καθορισμένου διαστήματος, εάν δεν
την έχουν λάβει ήδη, σε περίπτωση εμβολιαστικού σχήματος δύο δόσεων, ή β) έχουν
νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την
ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής
εργαστηριακού ελέγχου, θα στεγαστούν στο ξενοδοχείο ΕΛΛΗΝΙΣ.
Οι φοιτητές που:
γ) υποβάλλονται σταθερά δύο φορές την εβδομάδα σε εργαστηριακούς
ελέγχους (rapidtest), όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, με καταχώριση
των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία και
εγγράφονται, θα στεγαστούν στο JOANNA.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022, εάν για κάποιο λόγο δεν πρόκειται να κάνουν χρήση του
δικαιώματος αυτού ή δεν δύνανται να προσέλθουν εντός της ορισθείσας
προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας, καλούνται 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 συμβεβλημένο ξενοδοχείο,
μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και από
ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. Για την
αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής, οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται πριν την
άφιξή τους να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο που θα στεγαστούν. Οι
φοιτητές που δεν θα προσέλθουν να παραλάβουν το δωμάτιό τους μέχρι την
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παραπάνω προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος.
3) Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή τους, οι φοιτητές μπορούν να
επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
Ξενοδοχείο «JOANNA»
Ξενοδοχείο «ΕΛΛΗΝΙΣ»

: 6944541374
: 26610-81151

4) Οι στεγαζόμενοι φοιτητές κατά τη διαμονή τους οφείλουν να εφαρμόζουν τους
ειδικούς όρους που αναφέρονται στη σύμβαση στέγασης με τα συμβεβλημένα
ξενοδοχεία.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
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