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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013)
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Το πρόβλημα των Φοιτητικών Εστιών.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στην 9η Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011,
συζήτησε το οξύ πρόβλημα της διαχείρισης, της επάρκειας και της ποιότητας της φοιτητικής
στέγης και κατέληξε στα εξής:
 Οι φοιτητικές Εστίες θα πρέπει να υπαχθούν στην αποκλειστική και πλήρη διαχείριση
των αντιστοίχων Ιδρυμάτων. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να γίνει μέσα
από μια συντεταγμένη, διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία, αποδεκτή και από τα
Ιδρύματα.
 Η χρηματοδότηση της φοιτητικής στέγης θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το κράτος,
ιδιαίτερα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, που πλήττουν τις οικογένειες των
φοιτητών, ανάλογα με τις αντικειμενικά διαπιστωμένες συνθήκες κάθε φοιτητή και
φοιτήτριας, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιφερειακά ιδρύματα.
 Η μεταφορά της ευθύνης για τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών που υπάγονταν στο
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στα Πανεπιστήμια θα πρέπει να γίνει με την παράλληλη
μεταφορά των αναγκαίων πόρων και του προσωπικού που απαιτείται για την ομαλή
συνέχιση της λειτουργίας τους. To Υπουργείο παιδείας, σε συνεννόηση με τις Διοικήσεις
των Ιδρυμάτων θα πρέπει να δώσει άμεσα λύση (α) στο νομικό πρόβλημα που υπάρχει,
σύμφωνα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα απαιτείται διαπιστωτική πράξη της
Υπουργού, στην μεταφορά του προσωπικού των Εστιών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα η μισθοδοσία εργαζομένων σε πολλές εστίες της
χώρας να έχει σταματήσει από τον περασμένο Οκτώβριο, και (β) στο τεχνικό πρόβλημα
της μη-ύπαρξης σχετικού κωδικού στους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων στον οποίο
θα κατατεθούν τα κονδύλια για την σίτιση των φοιτητών, με κίνδυνο να σταματήσει η
σίτιση των φοιτητών από τον Ιανουάριο.
 Η πολιτεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, να βρει τους πόρους (κατά
προτίμηση από τα ΕΣΠΑ) για την κατασκευή ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών, όπου
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σήμερα δεν επαρκούν οι υπάρχουσες υποδομές, ή συμπληρώνονται με ενοικίαση
αντίστοιχου αριθμού δωματίων ξενοδοχείων, με δυσανάλογα μεγάλο τίμημα.
 Καταστάσεις αυθαιρεσίας και περιστατικά παρανομίας που απειλούν την ασφάλεια των
ενοίκων των εστιών, υποβαθμίζουν δραματικά την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες
σπουδών των φοιτητών, και πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς δισταγμό από τα
αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου και της πολιτείας. Οι φοιτητικές εστίες θα πρέπει
να διασφαλίζουν στους ενοίκους τους μια διαβίωση υψηλών προδιαγραφών και η
λειτουργία τους να είναι συμπληρωματική της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
αποστολής των Ιδρυμάτων.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας να έρθει σε άμεση συνεννόηση με τα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με στόχο να βρεθεί από κοινού μια λύση στο πρόβλημα της
φοιτητικής στέγης.
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