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Κέρκυρα, 10-02-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Ανακοινώνουμε τον πίνακα, με τους δικαιούχους στέγασης μεταπτυχιακούς
φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Η επιλογή έγινε σε εφαρμογή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του
Κανονισμού Στέγασης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι αναρτημένος στο
site
της
Διεύθυνσης
Σπουδών
και
Φοιτητικής
Μέριμνας:
https://care.ionio.gr/services/housing/ .

Οι μεταπτυχιακοί 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) Μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν σε συμβεβλημένο
ξενοδοχείο ή/και στη Φοιτητική Εστία, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από
την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 και από ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέχρι και
την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022. Για την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής,
οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται πριν την άφιξή τους να επικοινωνήσουν με το
κατάλυμα που έχουν τοποθετηθεί. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν 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, ανάλογα με το που έχουν
τοποθετηθεί, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα εξής
τηλέφωνα:
Φοιτητική Εστία:
Υπεύθυνος κ. Κ. Κωστάντης τηλ. 2661044967
Ξενοδοχείο «ΕΛΛΗΝΙΣ»: 2661081151
4) Οι στεγαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διαμονή τους οφείλουν να
εφαρμόζουν τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στη σύμβαση στέγασης με
τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Φοιτητικής Εστίας.

Ο πίνακας που ακολουθεί, περιέχει τους αριθμούς μητρώου των δικαιούχων
μεταπτυχιακών φοιτητών, το χρονικό διάστημα διαμονής, καθώς και το όνομα
του καταλύματος που θα στεγαστούν.

Α/Α

ΑΡ.
ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

1

alm.mpci2117

Ακαδημαϊκό Έτος

ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ

2

alm.mpci2112

Ακαδημαϊκό Έτος

ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ

3

inf.dig2102

Εαρινό Εξάμηνο

ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ

4

inf.dig2101

Ακαδημαϊκό Έτος

ΕΛΛΗΝΙΣ

5

alm.mpci2115

Ακαδημαϊκό Έτος

ΕΛΛΗΝΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση στέγασης για
διαμονή κατά τις εξεταστικές περιόδους, καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας μερικές ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου
προκειμένου να εξετάζεται η διαθεσιμότητα κλινών.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

