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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄Αθήνας 

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Θέµα: «Τριτοκοσµικές Συνθήκες στις Φοιτητικές Εστίες της Χώρας» 

Η φοιτητική µέριµνα εκ µέρους της ελληνικής πολιτείας µε την µορφή της 
παροχής διευκολύνσεων για τη στέγαση και σίτιση φοιτητών µε χαµηλό 
οικογενειακό εισόδηµα παραδοσιακά συγκαταλέγεται στην βασική πρόνοια 
έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων ανά ακαδηµαϊκό έτος, η οποία 
προσµετρά οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια στην βάση των διαθέσιµων 
πιστώσεων.  

Η υποβάθµιση δυστυχώς της φοιτητικής µέριµνας τα τελευταία έτη αποτελεί 
θλιβερή πραγµατικότητα, η οποία αποτυπώνεται αφενός στις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης εντός των φοιτητικών εστιών και αφετέρου στον 
προγραµµατισµό για την πανελλαδική διακοπή της δωρεάν σίτισης.  

Οι ετοιµόρροπες στην κυριολεξία εγκαταστάσεις της φοιτητικής εστίας της 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
καθώς και του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας Αθήνας (ΦΕΑ) στο οποίο 
διαµένουν περίπου 200 φοιτητές, µαρτυρούν την εγκατάλειψη θέτοντας σε 
κίνδυνο την υγιή διαβίωση τους. Δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα» 
ανέδειξε µε φωτογραφικό υλικό στις 28/11/2017 την ακαταλληλότητα των 
κτιρίων των ανωτέρω φοιτητικών εστιών µε πρόδηλες τις ζηµιές στις 
σοβατισµένες επιφάνειες όπως ρωγµές, αποκολλήσεις, φούσκωµα και 
ξεφλούδισµα οροφών και τοίχων καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο 
τραυµατισµού των φιλοξενούντων φοιτητών. Αντιπροσωπευτική της 
τριτοκοσµικής κατάστασης που επικρατεί στις υπόψη φοιτητικές εστίες είναι 
η ακαταλληλότητα των κοινόχρηστων τουαλετών καθώς και η έλλειψη 
θέρµανσης.  

Στο σκηνικό της γενικότερης υποβάθµισης της φοιτητικής µέριµνας έρχεται 
να προστεθεί η καταγγελία των φοιτητών περί διακοπής της δωρεάν σίτισης 
στο σύνολο των φοιτητικών εστιών που λειτουργούν στην ελληνική 



επικράτεια λόγω της λήξης των συµβάσεων που έχουν συναφθεί ανάµεσα 
στο Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και ιδιωτών.  

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιµετωπίσετε τα οξυµένα 
προβλήµατα στέγασης που  αντιµετωπίζουν οι φοιτητές στην εστία 
ΑΣΠΑΙΤΕ και το κτίριο της ΦΕΑ;  

- Σκοπεύετε να χρηµατοδοτήσετε έργα βελτίωσης και αναβάθµισης των 
υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε οι συνθήκες υγιεινής να 
καταστούν κατάλληλες για τους φιλοξενούντες φοιτητές;  

- Υπάρχει σχεδιασµός για την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών ώστε 
να καλυφθούν οι αυξανόµενες ανάγκες στέγασης φοιτητών που 
πληρούν τα προβλεπόµενα κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια για την 
εισδοχή σε φοιτητικές εστίες; 

-  Ευσταθούν οι καταγγελίες για διακοπή της δωρεάν σίτισης σε όλες 
τις φοιτητικές εστίες εξαιτίας της λήξης των συµβάσεων που έχουν 
συναφθεί  µεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ιδιωτών; Εάν ναι, πώς σκοπεύετε 
να επιλύσετε το πρόβληµα σίτισης οικονοµικά ασθενών φοιτητών που 
δε δύνανται να σιτίζονται εκτός σχολής σε καθηµερινή βάση;  

- Προτίθεστε να προβείτε στην προκήρυξη και ολοκλήρωση 
διαγωνισµών ώστε να συναφθούν ετήσιες συµβάσεις ανάµεσα σε 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αναδόχους για την αποκατάσταση και συντήρηση όλων 
των φοιτητικών εστιών, την αγορά εξοπλισµού όπως πλυντήρια και 
κυρίως για την απρόσκοπτη λειτουργία των µαγειρείων, των 
εστιατορίων και της σίτισης γενικότερα; 
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