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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Ανακοινώνουμε συμπληρωματικό πίνακα δικαιούχων (4ος πίνακας) φοιτητών
στέγασης, με τον αριθμό μητρώου τους, στα συμβεβλημένα καταλύματα ως
ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ
1 Ι2019112

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
JOANNA

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
Μ2017007
Π2020156
ΤΧ2018077
ΤΧ2018044

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ

Α/Α
1
2
3
4

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 φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στέγασης
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 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.
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Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι:
1) Στεγάζονται δωρεάν.
2) Φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν σε συμβεβλημένο κατάλυμα,
μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και
από ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022. Για την
αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής, οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες υποχρεούνται
πριν την άφιξή τους να επικοινωνήσουν με το συμβεβλημένο κατάλυμα που
έχουν τοποθετηθεί. Οι φοιτητές/τριες 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 φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
Κατάλυμα «JOANNA»
Κατάλυμα «ΑΣΤΕΡΑΚΙ»

: 6944541374
: 6945541366

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

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
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