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ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ  Ε.Μ.Π.  21/01/2019 

 
 

Στις 21/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στο γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη 

ΕΜΠ κ. Κάβουρα, στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης για θέματα ΝΕΕΜΠ/Φ.Ε.Ζ. 

συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής –εισδοχής και παρακολούθησης θεμάτων καθημερινής 

λειτουργίας των Εστιών  Ε.Μ.Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Αιτήσεις από μετεγγραφές  

2. Απόφαση σχετικά με την ένσταση της κ. Θαλασσούδη Ελεάνας 

3. Αίτηση του κ. Γρίβα Αθανάσιου για παραχώρηση επιπλέον δωματίου  

4. Αίτηση παράτασης διαμονής της  κ. Σιάνου Αντωνίας 

5. Ένσταση της κ. Βασιλείου Χριστίνας 

6. Απόφαση σχετικά με την αίτηση εισδοχής της Κ. Πίρο Φλορίντα 

7. Επιστολές για εκκένωση δωματίων σε όσους δεν διαθέτουν πλέον τη φοιτητική ιδιότητα.  

 

Παρόντες: 

 

1. Κάβουρας Μαρίνος, Αναπληρωτής Αντιπρύτανη  

2. Μαμάσης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

3. Μενεγάκη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

4. Τράκας Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών 

5. Βουρλιωτάκη Ελεονώρα, Υπεύθυνη λειτουργίας και συντονισμού των ΦΕ/ΕΜΠ 

 

 Γραμματειακή υποστήριξη, και σύνταξη πρακτικών συνεδρίασης, κ. Βουρλιωτάκη Ε. 

 

 

 

Κατόπιν της συζητήσεως μεταξύ των μελών αποφασίστηκε: 

 

1. Με δεδομένο ότι οι μετεγγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί δόθηκε παράταση για τις 

αιτήσεις έως τις 31/01/2019.  

2. Η ένταση της κ. Θαλασσούδη, ύστερα από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την ίδια 

στα μέλη της Επιτροπής,  έγινε δεκτή και αποφασίσθηκε να της παραχωρηθεί δωμάτιο.  

3. Η αίτηση του κ. Γρίβα έγινε καταρχήν δεκτή, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την 

παραχώρηση επιπλέον δωματίου. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει η 

δυνατότητα παραχώρησης δωματίου πλησίον του δικού του, καθώς το δωμάτιο που 



 

συνορεύει με το δικό του έχει ήδη διατεθεί και δεν υφίσταται άλλο κενό δωμάτιο στις 

Εστίες, ώστε να μεταφερθεί ο οικότροφος στον οποίο έχει διατεθεί το παρακείμενο 

δωμάτιο. Εξετάσθηκε, επίσης, η δυνατότητα μεταφοράς του κ. Γρίβα σε ένα εκ των 

δωματίων με δύο κλίνες. Το κτίριο, όμως, στο οποίο βρίσκονται τα εν λόγω δωμάτια, δεν 

διαθέτει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κ. Γρίβα. Σημειώνεται ότι στο 

κτίριο όπου βρίσκεται το δωμάτιο του κ. Γρίβα έχουν γίνει παρεμβάσεις για τη 

διευκόλυνση των μετακινήσεών του. Στη βάση των παραπάνω το θέμα του κ. Γρίβα θα 

επανεξετασθεί όταν υπάρξει διαθέσιμο δωμάτιο στις Εστίες.        

4. Η αίτηση παράτασης διαμονής της  κ. Σιάνου Αντωνίας γίνεται δεκτή έως το Μάρτιο του 

2019, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών της. 

5. Η ένταση της κ. Βασιλείου θα επανεξετασθεί αφού προσκομίσει νέο εκκαθαριστικό 

σημείωμα. 

6. Η αίτηση εισδοχής της Κ. Πίρο έγινε δεκτή αφού προσκόμισε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

7. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποσταλούν επιστολές σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον 

κύκλο σπουδών τους και, επομένως, δεν διαθέτουν πλέον τη φοιτητική ιδιότητα, 

προκειμένου να ενημερωθούν για το χρονικό περιθώριο που διαθέτουν για να εκκενώσουν 

τα δωμάτια.   

 

Μετά τα ανωτέρω και μη έχοντας άλλα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση. 

    

 

          Η Επιτροπή Επιλογής- Εισδοχής    

                Δικαιούχων Οικοτρόφων 

   

Νίκος  Μαμάσης, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Μαρία Μενεγάκη, Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

Τράκας Νικόλαος,  Καθηγητής Ε.Μ.Π.          

 

         

 

Η Υπεύθυνη Λειτουργίας 

& Συντονισμου ΦΕ/Ε.Μ.Π. 

 

 

Ε. Βουρλιωτάκη 


