
 

Ηράκλειο, 24-8-2020 

Ερώτηση 

Προς την  κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

Θέμα: Μέριμνα για τις φοιτητικές εστίες 

Σε δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, ενημερωθήκαμε ότι  απειλούνται με έξωση  

οι  φοιτητές που παρέμειναν στις φοιτητικές τους εστίες τους καλοκαιρινούς μήνες, 

σύμφωνα με  καταγγελία του  Συλλόγου Εστιακών Ρεθύμνου.  

Ο Σύλλογος  καταγγέλλει, επίσης,  τη στάση της Πρυτανείας και της Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου σχετικά με τους φοιτητές που διεκδίκησαν την 

παραμονή τους στις εστίες και τους θερινούς μήνες. 

Οι φοιτητές τονίζουν πως είναι δικαίωμα τους να παραμένουν στις εστίες όλο τον 

χρόνο έτσι ώστε να προγραμματίζουν τον χρόνο και το πρόγραμμα διαβάσματός τους 

το καλοκαίρι για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία αντί η Πρυτανεία και η Κυβέρνηση να πάρουν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα και να δοθεί χρηματοδότηση, ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι 

ανάγκες των εστιακών σε αυτή την δύσκολη περίοδο, επιλέγουν την εύκολη για αυτούς 

λύση, να εκδιωχθούν  από τα σπίτια μας με κάθε δυνατό τρόπο τόσο το καλοκαίρι όσο 

και τον επόμενο χρόνο ενώ ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί  οι  αιτήσεις στέγασής τους 

για το ερχόμενο έτος ως ποινή για την παραμονή τους  το καλοκαίρι. 

Έτσι και η Φοιτητική Μέριμνα, χωρίς να την εμποδίζει η Πρυτανεία, καταφεύγει σε 

προσωπικές απειλές για ποινές και κυρώσεις, καθώς μέσω e-mail και τηλεφώνων 

εκβιάζει τους/τις φοιτητές/τριες να ανακαλέσουν την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Συλλόγου, να μην παραδώσουν τα κλειδιά των δωματίων τους κατά 

τους θερινούς μήνες. Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή, που πολλοί από αυτούς, δεν 

μπορούν να γυρίσουν πίσω στις οικογένειες τους, είτε επειδή δεν μπορούν να 

καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων, είτε 

λόγω οικογενειακής κατάστασης, είτε επειδή γονείς-αδέρφια είναι ευπαθείς ομάδες, 

είτε επειδή το μόνο σπίτι τους είναι στην εστία. Επιπλέον, πολλοί φοιτητές/τριες είναι 

απαραίτητο να εργάζονται για να μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα των σπουδών 

τους στο Ρέθυμνο. 

 

Απαιτούν: 

-Κανένας/μια εστιακός/ή έξω από την εστία. Με ευθύνη της Πρυτανείας του 

Πανεπιστημίου, να παρθούν όλα τα μέτρα ώστε να μη μείνει κανένας/μια εστιακός/ή 

χωρίς σπίτι. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8911

Ημερομ. Κατάθεσης:

24/8/2020



-Να γίνουν αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Να καταργηθεί το ηλικιακό κριτήριο των 25 ετών. Όλες και όλοι ανεξαρτήτως 

ηλικίας έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως επίσης και στη δωρεάν σίτιση και 

στέγαση. 

2. Επαναφορά του κριτηρίου μονογονεϊκής οικογένειας για όλες τις περιπτώσεις. 

3. Επαναφορά του κριτηρίου αναπηρίας για όλα τα είδη αναπηρίας. 

4. Μη υποχρεωτικό ακαδημαϊκό κριτήριο. 

Α) Να ισχύει για όλα τα έτη (ν+2). 

Β) Να μειωθεί η μοριοδότηση του, καθώς με τον τρέχοντα κανονισμό υποβαθμίζονται 

τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 

-Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς και δωρεάν διαμονής των 

φοιτητών/τριών που είναι αναγκαίο να παραμείνουν στις εστίες, εξασφάλιση της 

μετακίνησης για όσους/ες φοιτητές/τριες μπορούν και θέλουν να μετακινηθούν, με το 

κράτος να καλύπτει το σύνολο των εξόδων και των μέσων μεταφοράς τους. 

-Καθημερινή καθαριότητα στα κτίρια, με βάση τα μέτρα πρόσληψης από την πανδημία. 

-Για το λόγο αυτό, απαιτούμε άμεση πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα. Να παρθούν όλα τα μέτρα φιλοξενίας των εστιακών για το 

χρονικό διάστημα που πρέπει τα δωμάτια να μείνουν κενά για τυχόν συντηρήσεις. 

-Ανέγερση νέων εστιών με αποκλειστικά δημόσια μέριμνα! Δεν θα ανεχτούμε οι εστίες 

να γίνουν επιχειρήσεις, όπως σκοπεύουν να κάνουν εμπλέκοντας ιδιώτες. Καλούμε 

κάθε εστιακό/ή φοιτητή/τρια τις επόμενες ώρες να σηκώσει ανάστημα, να μην αφήσει 

κανέναν να βάλει χέρι στα σπίτια μας! ΚΑΝΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΜΟΝΟΣ/Η ΤΟΥ! 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός; 

Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Συλλόγου Εστιακών 

Ρεθύμνου και να κάνει έρευνα για τις σοβαρές αυτές καταγγελίες; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




