
Δελτίο Τύπου  

Για την κινητοποίηση Συλλόγων Οικότροφων στο 

Υπουργείο Παιδείας 

Την Τρίτη 20/2, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 

Παιδείας από τους συλλόγους οικότροφων Νέας Φοιτητικής Εστίας ΕΜΠ, 

Φοιτητικής Εστίας Αθήνας, Εστίας ΤΕΙ Χαλκίδας και την Επιτροπή Αγώνα 

Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθήνας. 

Αφού ο υπουργός Παιδείας δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των συλλόγων μας να 

έρθει να μείνει στις εστίες μας, οι οικότροφοι πήγαμε στο υπουργείο Παιδείας, 

κολλήσαμε στην είσοδο φωτογραφίες από την εκρηκτική κατάσταση των εστιών μας 

και σατιρίσαμε την προκλητική δήλωση του υπουργού στη Βουλή ο οποίος όχι μόνο 

δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα που βιώνουμε αλλά αρνείται ακόμα και την 

ύπαρξή τους! 

Τελικά όμως η μεγαλύτερη "φάρσα" έγινε από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας!   

Σε συνάντηση που είχε εκπρόσωπος του Υπουργείου με τους φοιτητές, συνέχισε 

την προκλητική στάση του ίδιου του υπουργού και ...το "τερμάτισε". Αντί να δώσει 

απαντήσεις για τα προβλήματα των εστιών επιτέθηκε στους ίδιους τους 

οικότροφους ότι με την στάση τους "κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση" και 

ταυτίζονται με τις προηγούμενες κυβερνήσεις!!!  

"Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι". Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

που συνεχίζει το "έργο" όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στις εστίες, 

την υποχρηματοδότηση, τις εργολαβίες,  την υποβάθμιση, κατηγορεί τους 

φοιτητές που αγωνίζονται!!! Από πότε οι σύλλογοι των οικοτρόφων πρέπει να 

ευχαριστούν τις κυβερνήσεις που αφήνουν τις εστίες να ρημάζουν;  Από πότε οι 

σύλλογοι των φοιτητών πρέπει να παρακαλάνε υπουργούς αντί να διεκδικούν 

λύσεις στα προβλήματα τους;  

Όσο για την αύξηση της χρηματοδότησης των εστιών που επικαλείται το υπουργείο, 

ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει τα ίδια κονδύλια που δόθηκαν και 

το 2015! Ακόμα και αυτά όμως θα τα ξεκοκαλίσουν οι εργολάβοι που λυμαίνονται τη 

λειτουργία των εστιών. Μάλιστα ο εκπρόσωπος του υπουργείου επικαλέστηκε τους 

"μνημονιακούς νόμους", που ψήφισε (και) η δική του κυβέρνηση και εμποδίζουν την 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην ευθύνη του κράτους για τις ανάγκες των 

εστιών. 

Απέναντι στις συκοφαντίες και την απαράδεκτη στάση του Υπουργείου και της 

κυβέρνησης οι εστιακοί φοιτητές οργανώνουμε τον αγώνα μας, συντονιζόμαστε σε 

πανελλαδικό επίπεδο και διεκδικούμε: 

• Επαρκή κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει όλες τις ανάγκες των εστιών μας. 



• Έξω οι εργολαβίες από τις εστίες και τις σχολές μας. Τα κέρδη τους δεν 

συμβαδίζουν με τις ανάγκες μας. Σίτιση, συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα στην ευθύνη 

του κράτους. Να προσληφθεί επαρκές και μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα και σύγχρονο εξοπλισμό. 

• Ανέγερση νέων εστιών, αξιοποίηση κτηρίων που βρίσκονται στην ευθύνη του 

κράτους και των ιδρυμάτων για μετατροπή τους σε εστίες. Να επινοικιαστούν δωμάτια 

σε ξενοδοχεία για όσους έκαναν αίτηση και δεν πήραν δωμάτιο. 
 

Σύλλογοι Οικότροφων Νέας Φοιτητικής Εστίας ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας 

Αθήνας, Εστίας ΤΕΙ Χαλκίδας και Επιτροπή Αγώνα ΦΕΠΑ 


