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Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Σύµφωνα µε απόφαση της υπ’ αριθµ. 1/09.06.1997 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης 
Περιουσίας (ΕΑ∆ΠΠΑ) του Ιδρύµατος η «µέριµνα για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την 
αξιοποίηση και την εκµετάλλευση του οικήµατος (Ξενώνας) της Καρραδείου», ο 
οποίος βρίσκεται στην οδό Χρ. Μαντίκα 14 στη Χίο.  
 
Αποκλειστικός κύριος του ξενώνα είναι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  
 
Σκοπός της λειτουργίας του ξενώνα της Καρραδείου είναι:  
 

� η αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύµατος,  
� η εξυπηρέτηση των ακαδηµαϊκών σκοπών του  

 
ενώ µέσω του κανονισµού επιδιώκεται η οµαλή λειτουργία του Ξενώνα.  
 
Ο παρών κανονισµός εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 180/14.11.2011 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας.  
 
Άρθρο 2: ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΩΝΑ  
Ο ξενώνας της Καρραδείου είναι δυναµικότητας 12 δωµατίων, εκ των οποίων: 
1. τα έξι (6) είναι δωµάτια εµβαδού 25-30 τµ περίπου (µε διαµόρφωση εσωτερικά 

υπερυψωµένου χώρου) και  
2. τα έξι (6) δωµάτια εµβαδού 20-25 τµ περίπου. 
 
Άρθρο 3: ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 
 
Στον ξενώνα της Καρραδείου γίνονται δεκτοί για διαµονή:  

α) Μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (∆ΕΠ και 
διδάσκοντες βάσει του Π.∆. 407/80),  

β) Επισκέπτες καθηγητές (στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας, µορφωτικών 
ανταλλαγών, σεµιναρίων κλπ.). 

 
 
Οι διαµένοντες µε την εγκατάστασή τους στον ξενώνα της Καρραδείου αποδέχονται 
τους όρους του παρόντος Κανονισµού. 
 
Άρθρο 4: ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
1. Οι ενδιαφερόµενοι για διαµονή στον ξενώνα της Καρραδείου υποβάλλουν σχετική 

αίτηση στην ΕΑ∆ΠΠΑ.  
2. Οι αιτήσεις διαµονής ή ανανέωσης της διαµονής στον ξενώνα υποβάλλονται για 

κάθε ακαδηµαϊκό έτος µε τη λήξη του προηγούµενου. 
3. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις διαµονής είναι περισσότερες από τη 

διαθεσιµότητα του ξενώνα, τότε ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας της 
υποβολής των αιτήσεων.  

 
Άρθρο 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
1. Οι διαµένοντες υποχρεούνται στην καταβολή µηνιαίου αντιτίµου, το οποίο 

ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  
2. Το ύψος του µηνιαίου αντιτίµου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  
3. Το αντίτιµο προκαταβάλλεται την 1η έκαστου µήνα στο λογιστήριο της Εταιρείας 

στη Χίο, ή κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας µέσω πάγιας 
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εντολής του διαµένοντα. Αντίγραφο της πάγιας εντολής θα κατατίθεται από τον 
διαµένοντα στο λογιστήριο της Εταιρείας µε την εγκατάστασή του.  

4. Οι διαµένοντες υποχρεούνται µε την εγκατάστασή τους στην καταβολή 
εγγύησης, ποσού ύψους 100€ (∆Σ 180/14.11.2011). 

5. Το ύψος του ποσού της εγγύησης ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας. Η εγγύηση επιστρέφεται στους δικαιούχους µετά τη 
λήξη της περιόδου διαµονής τους και αφού προηγουµένως γίνει εκκαθάριση 
τυχόν οφειλών τους.  

 
Άρθρο 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ 
1. Οι διαµένοντες υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τα δωµάτια µε τρόπο που να µη 

θίγουν την ησυχία, την υγεία, την εργασία και την ασφάλεια των υπόλοιπων 
διαµενόντων, καθώς και να συµπεριφέρονται µε προσήνεια στο αρµόδιο 
προσωπικό που ασχολείται µε τη διαχείριση και τη λειτουργία του ξενώνα.  

2. Υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Εταιρεία Α.∆.Π.Π.Α. Α.Ε. για κάθε θέµα 
σχετικό µε την ασφάλεια και τη σωστή χρήση των χώρων του ξενώνα, 
συµπεριλαµβανοµένων φθορών, απωλειών κλπ. 

3. Υποχρεούνται είτε να επιδιορθώνουν κάθε ζηµιά που προκλήθηκε µε δική τους 
υπαιτιότητα στο δωµάτιο είτε να καταβάλουν το αντίστοιχο χρηµατικό αντίτιµο 
στην Εταιρεία, εντός πενθηµέρου από της προκλήσεως της ζηµιάς. 

4. Οφείλουν να διατυπώνουν τυχόν παράπονά τους στην Εταιρεία κι εκείνη µε τη 
σειρά της να φροντίζει να ικανοποιεί αυτούς στο µέτρο του εφικτού και του 
νοµίµου.  

5. Με τη λήξη του χρόνου διαµονής τους αποµακρύνουν τα προσωπικά τους 
αντικείµενα από το δωµάτιο και παραδίδουν αυτό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
περιουσιακό στοιχείο παρέλαβαν (κλειδιά κ.λ.π.) στην Εταιρεία. 

6. Σε περίπτωση που ο διαµένων επιθυµεί να αποχωρήσει νωρίτερα από το 
δωµάτιο, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία 15 µέρες πριν και 
να δηλώσει την ακριβή ηµεροµηνία αποχώρησής του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
διαµένων χρεώνεται κανονικά µε το αντίστοιχο µηνιαίο αντίτιµο.  

 
Άρθρο 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Η Παρακολούθηση και ∆ιαχείριση του ξενώνα γίνεται από την Εταιρεία και τα 
αρµόδια όργανα αυτής.  
 
Άρθρο 8: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση και η υπενοικίαση των δωµατίων σε τρίτους.  
2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στους διαδρόµους και στους κοινόχρηστους 

χώρους του ξενώνα κάθε είδους αποσκευών.  
3. Απαγορεύεται η φιλοξενία κατοικίδιων µέσα στον ξενώνα.  
4. Απαγορεύονται οι µετατροπές στα δωµάτια. 
5. Απαγορεύεται η χρήση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών στα δωµάτια. 
6. Οποιαδήποτε βελτίωση, µεταρρύθµιση, προσθήκη ή επισκευή τυχόν γίνει στο 

δωµάτιο από τον διαµένοντα, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή 
συνεπάγεται ως παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισµού, θα παραµείνει 
σε όφελος του ξενώνα χωρίς να δηµιουργείται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης 
προς τον διαµένοντα. Η Εταιρεία διατηρεί πάντως το δικαίωµα να ζητήσει από 
τον διαµένοντα την επαναφορά του δωµατίου στην αρχική του κατάσταση µε 
δαπάνες δικές του.  

7. Μετά τη λήξη του έτους, ελέγχεται το δωµάτιο για τυχόν ζηµιές και φθορές. Οι 
ζηµιές που καταλογίζονται στον διαµένοντα παρακρατούνται από την 
κατατεθείσα εγγύηση και σε περίπτωση που η καταλογισθείσα ζηµιά υπερβαίνει 
το ποσό της εγγύησης η διαφορά καταβάλλεται στο λογιστήριο της Εταιρείας. 
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Άρθρο 9: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
1. Οι λειτουργικές δαπάνες του ξενώνα αποτελούν υποχρέωση του Πανεπιστήµιου 

Αιγαίου, βαρύνουν το Πανεπιστήµιο και διενεργούνται πάντα σε συνεργασία µε 
την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος (εκτός του πετρελαίου θέρµανσης που θα 
επιβαρύνει τους διαµένοντες). 

2. Οι δαπάνες καθαριότητας καθώς και µικροεπισκευών βαρύνουν το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου, ενώ η παροχή των εργασιών γίνεται µε µέριµνα της Εταιρείας. 

3. Για λόγους ασφαλείας η Εταιρεία διαθέτει δεύτερο κλειδί για κάθε δωµάτιο του 
ξενώνα. 

4. Για τυχόν βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε φορητούς υπολογιστές ή άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές των διαµενόντων λόγω αυξοµειώσεων της τάσης του 
ρεύµατος δεν ευθύνεται ούτε η ΕΑ∆ΠΠΑ αλλά ούτε και το Πανεπιστήµιο.  

5. Ο παρών κανονισµός ισχύει τόσο για τους ήδη διαµένοντες στον ξενώνα όσο και 
για τους νέους.  

6. Οι διαµένοντες οφείλουν να είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους, όπως 
παρουσιάζονται και αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό (βλ. άρθρο 6). Σε 
αντίθετη περίπτωση, αν παρατηρηθεί ότι ο διαµένων παραβαίνει συστηµατικά τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού ή δεν καταβάλει έγκαιρα το µηνιαίο αντίτιµο 
τότε η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί σε αυτόν την περαιτέρω διαµονή.   

7. Η επί τετραµήνου µη εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων των 
διαµενόντων και η µη άµεση ανταπόκριση τους στην τελευταία ειδοποίηση από 
το λογιστήριο της Εταιρείας, επιτρέπει στην Εταιρεία το δικαίωµα αφαίρεσης των 
προσωπικών αντικειµένων τους, την τοποθέτησή τους σε αποθήκη καθώς και 
την αλλαγή κλειδαριάς. 

8. Ο παρών κανονισµός δύναται να τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΑ∆ΠΠΑ.  

 
 
Οι επιθυµούντες διαµονή στον ξενώνα αποδέχονται τον παρόντα κανονισµό 
και οφείλουν να τακτοποιήσουν στο ακέραιο παλαιότερες οφειλές τους. Σε 
περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο η ΕΑ∆ΠΠΑ µπορεί να αρνηθεί 
την ανανέωση διαµονής για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.   


