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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα το Πενταετές Πρόγραμμα 1988-1992 που αναφέρεται στα θέματα στέ
γασης των φοιτητών και των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ζωής των νέων μας που φοιτούν στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. 
της χώρας στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής κοινωνικής μέριμνας για τους οικονομικά ασθενέστερους 
φοιτητές και σπουδαστές μας.

Το Πενταετές Πρόγραμμα που ανακοινώνεται σήμερα αποσκοπεί στη διασφάλιση των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για να φτάσει το ποσοστό στέγασης φοιτητών και σπουδαστών το 1992 στο επιθυμητό 
εκείνο ύψος που έχει καθοριστεί για κάθε πόλη χωριστά ως στόχος του Προγράμματος ύστερα από μελέτη 
των τοπικών συνθηκών.

Παράλληλα όμως, και στο πλαίσιο πάντοτε του Προγράμματος, προσεγγίζονται εφικτές λύσεις και για 
τα άμεσα προβλήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα 
πιεστικά. Προκειμένου δε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των άμεσων αυτών προβλημά
των, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται ήδη από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 
σε συνεχή επαφή και σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των Α.Ε.Ι. και των Τ .Ε.Ι. κατά περίπτωση, 
αλλά και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

Συστατικό στοιχείο του Προγράμματος με το οποίο πλέον διαμορφώνεται μία νέα κατάσταση είναι η 
μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων σχετικά με τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών στα ίδια τα Α.Ε.Ι. και 
τα Τ.Ε.Ι. Τούτο σημαίνει ότι σταματάει να έχει οποιανδήποτε σχετική αρμοδιότητα το Ε.Ι.Ν. και κατά συνέ
πεια σταματάει το σημερινό μικτό καθεστώς.

Με τη ρύθμιση αυτή αποδίδεται πλέον στα ίδια τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η μόνη από 
τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας για την οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτά εξ 
ολοκλήρου την ευθύνη. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για ρύθμιση μιας εκκρεμότητας θεσμικού χαρακτήρα.

Η Πολιτεία έχει την πεποίθηση ότι τόσο τα Α.Ε.Ι. όσο και τα Τ .Ε.Ι. είναι σε θέση σήμερα να ανταποκρι- 
θούν στις ευθύνες που καλούνται να αναλάβουν και ότι εγγύηση γι' αυτό αποτελεί η ωριμότητα και η υπευ
θυνότητα των δημοκρατικά συγκροτημένων συλλογικών τους οργάνων.

Παράλληλα είναι βέβαιο ότι με τη ρύθμιση και της εκκρεμότητας αυτής ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη 
θεσμική ολοκλήρωση των φοιτητικών και σπουδαστικών λεσχών με την έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών 
Διαταγμάτων, καθώς πλέον συγκεντρώνεται κάτω από την ευθύνη τους το σύνολο των λειτουργιών και των 
δραστηριοτήτων φοιτητικής και σπουδαστικής μέριμνας.

Αυτονόητο είναι βέβαια ότι η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από το Ε.Ι.Ν. στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα γίνεται σταδιακά, καθώς οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες ολοκληρώνονται με διαφορε
τικούς κατά περίπτωση ρυθμούς. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι οι ρυθμοί αυτοί θα είναι 
οι ταχύτεροι δυνατοί και ακόμα ότι κάθε βήμα στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θα συνοδεύεται και από την 
αναγκαία μεταφορά πιστώσεων στα Ιδρύματα.

Όπως φαίνεται και στο αναλυτικό Πρόγραμμα, η πραγματοποίησή του απαιτεί και προϋποθέτει σημα
ντικές δαπάνες τόσο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό όσο και για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ
σεων. Η Πολιτεία όμως είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή του Προγράμματος με οποιεσ- 
δήποτε θυσίες. Αυτό άλλωστε χαρακτήριζε πάντοτε το κοινωνικού χαρακτήρα σκέλος των οικονομικών της 
εκπαίδευσης. Έχει δε επανειλημμένα τονιστεί ότι, ειδικά προκειμένου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα 2/3 
του Τακτικού Προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε δαπάνες κοινωνικής (φοιτητικής και σπουδαστικής) μέρι
μνας.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι για την αντιμετώπιση των σημαντικών δαπανών κοινωνικής μέρι
μνας η Πολιτεία, ο ελληνικός λαός υποβάλλονται σε θυσίες. Η αναμφισβήτηση αυτή πραγματικότητα όμως 
συνεπάγεται και κάτι στο οποίο μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να δίνεται η δέουσα σημασία. Συνεπάγεται 
δηλαδή ότι οι φοιτητές μας και οι σπουδαστές μας, στους οποίους απευθύνεται και τους οποίους αφορά η 
πολιτική αυτή κοινωνικής μέριμνας, δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά έχουν και υποχρεώσεις απέναντι στον 
φορέα της πολιτικής αυτής, τελικά δε απέναντι στον ίδιο τον ελληνικό λαό.

Στη λογική αυτή ακριβώς, το Πρόγραμμα που ανακοινώνεται σήμερα, εκτός από τις ρυθμίσεις που στην 
οποία αποτελούν τη θεσμοθέτηση δικαιωμάτων σε νέες βάσεις, αποσκοπεί και στον καθορισμό των γενικών



αρχών που θα πρέπει ακριβώς να χαρακτηρίζουν τις υποχρεώσεις φοιτητών και σπουδαστών στα πλαίσια 
της πολιτικής για τη στέγαση.

Βέβαια η εξειδίκευση των αρχών αυτών και οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με τις προβλεπόμε- 
νες υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα συζητηθούν από τα ίδια τα Ιδρύματα και την Ε.Φ.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε. 
Είναι σαφές ότι ο καθορισμός των βασικών αρχών ως προς τις σχετικές υποχρεώσεις φοιτητών και σπουδα
στών, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης έχει αποφασιστική σημασία για την εφαρμογή 
ενός τόσο φιλόδοξου και πολυδάπανου Προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων του.

Η Πολιτεία, δίνοντας στη δημοσιότητα το Πενταετές Πρόγραμμα 1988—1992 για τη στέγαση φοιτητών 
και σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της και έχει την πεποίθηση 
ότι επιτελεί το καθήκον της απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Εχει δε τη βεβαιότητα ότι και η ακαδη
μαϊκή κοινότητα θα ανταποκριθεί από την πλευρά της στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που καλείται να 
αναλάβει.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
I. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1981-1982 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 1991-1992

1981-1982 Σεπτέμβριος 1987-1988 1991-1992

Α.Ε.Ι.
Αριθμός κλινών 3.544 5.515 6.705 16.561
Αριθμοί φοιτητών 94.729* 116.000 118.000 125.000
Ποσοστό στέγασης 3,7% 4,8% 5,7% 13,2%

Τ.Ε.Ι.
Αριθμός κλινών 774 1.154 3.824 10.651
Αριθμός σπουδαστών 22.812** 64.150 68.700 69.300
Ποσοστό στέγασης 3,4% 1,8% 5,6% 15,4%

ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός κλινών 4.318 6.669 10.529 27.212
Αριθμός φοιτητών-σπουδαστών 117.541* 180.150 186.700 194.300
Ποσοστό στέγασης 3,7% 3,7% 5,6% 14,0%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Περιλαμβάνονται και οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Νηπιαγωγών και η Ε.Α.Σ.Α. 
** Πρόκειται για τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος Δαπάνη για αγορές 
(εκατ. δρχ.)

Δαπάνη για μισθώσεις 
(εκατ. δρχ.)

Συνολική δαπάνη 
(εκατ. δρχ.)

1987-1988 1.490 278 1.768
1988-1989 1.980 570 2.550
1989-1990 2.400 876 3.276
1990-1991 2.860 1.176 4.036
1991-1992 3.500 4.372 4.972
ΣΥΝΟΛΟ 12.230 4.372 16.602

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992

Α. Αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος και προοπτικές αντιμετώπισης για το ακαδημαϊκό έτος
1987-1988.
Α.1. Ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 1987-1988 προβλέπεται ότι θα ανέλθει, για μεν τα Α .Ε.Ι. στις 5.915 κλίνες (έναντι 3.544 το 1981), 
για δε τα Τ .Ε .Ι. στις 1.734 κλίνες (έναντι 774 το 1981 για τα τότε Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).
Στους αριθμούς αυτούς έχουν περιληφθεί 100 κλίνες που θα παραδώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στη Φοιτητική Εστία στα Ιλίσια με εκκένωση χώρων της που χρησιμοποιεί ως γραφεία διδακτικού 
προσωπικού και ως Σπουδαστήρια, όπως επίσης έχουν περιληφθεί και 880 κλίνες που θα παραδο
θούν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων, ως εξής:

-  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 300 κλίνες
-  Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας : 380 κλίνες
— Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου : 100 κλίνες
— Τ.Ε.Ι. Καρπενησιού : 100 κλίνες

Α.2. Από την αναλυτική μελέτη της κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε πόλη 
χωριστά, προέκυψε ότι για την αντιμετώπιση των πραγματικών πρόσθετων αναγκών στέγασης 
μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 απαιτείται η εξασφάλιση 790 επιπλέον κλινών για τα Α.Ε.Ι. και 
2.090 επιπλέον κλινών για τα Τ.Ε .Ι.
Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους πίνακες 1 (για τα Α .Ε.Ι.) και 2 
(για τα Τ.Ε.Ι.) σε συνδυασμό με τους πίνακες 3 και 4 όπου αναγράφονται τα στοιχεία σχετικά με την 
εξέλιξη του αριθμού των φοιτητών Α.Ε.Ι. και των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα μέχρι και το ακαδη
μαϊκό έτος 1991—1992.

Α.3. Για την εξασφάλιση των 2.880 επιπλέον αυτών κλινών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 1987—1988 προβλέ- 
πεται ότι θα απαιτηθεί συνολική δαπάνη 1,768 εκατ. δρχ., από την οποία 100 εκατ. δρχ. θα επιβα
ρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ι.Ν . (πρόκειται για ανειλημμένη υποχρέωση που αφορά την εξα
σφάλιση 100 κλινών στο Ηράκλειο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.668 
εκατ. δρχ. θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ . και θα κατανεμηθεί εν μέρει στο 1987 
και εν μέρει στο 1988.

Α.4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, με την εξαίρεση των 100 κλινών του Ηρακλείου, η εξασφάλιση 
των απαιτούμενων επιπλέον κλινών για το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 μεταφέρεται εξολοκλήρου 
στην ευθύνη του ΥΠ.Ε.Π .Θ . και τούτο αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη μεταφορά της ευθύνης και 
της αρμοδιότητας της στέγασης φοιτητών και σπουδαστών από το Ε.Ι.Ν . στο ΥΠ.Ε.Π .Θ . και κατ' 
επέκταση στα ίδια τα Ιδρύματα.
Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιπλέον κλινών για το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 θα γίνει κατά 
κύριο λόγο με δύο τρόπους, δηλαδή εν μέρει με μίσθωση κατάλληλων χώρων και εν μέρει με αγορά 
κατάλληλων οικημάτων, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες όμως, στη 
φάση αυτή τουλάχιστον, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες και ειδικές περιπτώσεις 
και οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να κινούνται μέσα στα πλαίσια του καθορισμένου προϋπολο
γισμού.
Όλες οι παραπάνω λύσεις θα προωθηθούν μέσα από τη στενή και διαρκή συνεργασία του 
ΥΠ.Ε.Π .Θ . με τα κατά περίπτωση Ιδρύματα τα οποία άλλωστε και θα αναλάβουν την ευθύνη της 
εκτέλεσης των αποφάσεων που θα συμφωνηθούν. Αυτονόητο είναι ότι, για την εξεύρεση της πλέον 
ικανοποιητικής κατά περίπτωση λύσης, το ΥΠ.Ε.Π .Θ . και τα Ιδρύματα θα πρέπει να έχουν επίσης 
στενή και διαρκή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κτη
ματική Εταιρεία Δημοσίου), οι οποίοι μπορούν και πρέπει να έχουν ουσιαστική συμβολή στην αντι
μετώπιση του προβλήματος.

Α.5. Η εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για το ακαδημαϊκό έτος 1987—1988 δαπάνης έγινε με την 
παραδοχή ότι από τις 2.880 κλίνες οι 1.490 θα καλυφθούν με αγορά οικημάτων (δαπάνης περίπου 1 
εκατ. δρχ. κατά κλίνη) και οι υπόλοιπες 1.390 με μίσθωση χώρων (ετήσια δαπάνη περίπου 200 χιλ. 
δρχ. κατά κλίνη).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η λύση της μίσθωσης χώρων είναι λιγότερο συμφέρουσα μακρο
πρόθεσμα — τουλάχιστον σε μια προοπτική μεγαλύτερη της πενταετίας. Παρ' όλα αυτά γίνεται υπο
χρεωτική, έστω και σε ένα ποσοστό κάλυψης 50%, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες, 
δεδομένης της σημερινής οικονομικής στενότητας.



Β. Αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος και προοπτικές αντιμετώπισης για την πενταετία μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 1991—1992.
Β.1. Στους επισυναπτόμενους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το επιθυμητό ποσοστό 

στέγασης φοιτητών και σπουδαστών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992, το οποίο αποτελεί και το 
στόχο του πενταετούς προγράμματος στέγασης.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, ο στόχος αυτός ποικίλλει ανάλογα με την πόλη. Για την Αθήνα 
(και γενικά για την περιοχή της Αττικής) έχει καθοριστεί σε 8%, για τη Θεσσαλονίκη σε 10%, για την 
Πάτρα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο και τη Αάρισα σε 20% και για όλες τις υπόλοιπες πόλεις σε 25% 
εκτός από την Καλαμάτα όπου έχει καθοριστεί σε 40%.

Β.2. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στην υποχρέωση της Πολιτείας για 
παροχή στέγης στους φοιτητές και σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με όρους και προϋ
ποθέσεις που θα καθορίζονται κατά τρόπο ενιαίο και των οποίων η τήρηση θα διασφαλίζεται επί
σης με τρόπο ενιαίο. Μέσα δε στους όρους αυτούς θα περιλαμβάνεται και η καταβολή ενός μηνιαίου 
ποσού αντί ενοικίου και το οποίο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα κυμαίνεται ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση του στεγαζομένου φοιτητή ή σπουδαστή (βλ. παρακάτω στο σημείο Δ.1). 
Δεν περιλαμβάνονται πάντως στα παραπάνω ποσοστά οι υποχρεώσεις των ίδιων των Ιδρυμάτων 
για διευκόλυνση των φοιτητών και των σπουδαστών τους στην αναζήτηση φτηνής στέγης έξω 
βέβαια από το κανονικό σύστημα στέγασης.

Β.3. Στον επισυναπτόμενο πίνακα 5 παρουσιάζεται η πορεία ολοκλήρωσης μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
1991-1992 όλων των έργων στέγασης (συνολικά 14) των οποίων η εκτέλεση έχει ήδη προγραμματι
στεί και σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη αρχίσει. Ο πίνακας περιλαμβάνει έργα τόσο για τα Α.Ε.Ι. 
όσο και για τα Τ .Ε .Ι., των οποίων φορέας εκτέλεσης είναι είτε το Ε.Ι.Ν. είτε το ΥΠ.Ε.Π.Θ .

Β.4. Στην τελευταία στήλη των πινάκων 1 και 2 αναγράφονται οι αριθμοί των αναγκαίων πρόσθετων κλι
νών για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων επιθυμητών ποσοστών στέγασης για το ακαδη
μαϊκό έτος 1991-1992. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν πρόσθετες ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν 
κατά την τετραετία από 1988-1989 μέχρι και 1991-1992, αφού δηλαδή ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 
1987—1988 και αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του προγράμματος ολοκλήρωσης των εκτελουμέ- 
νων έργων σύμφωνα με το σημείο Β.3 και τον πίνακα 5.

Β.5. Όπως προκύπτει από τους πίνακες 1 και 2, για την ικανοποίηση των επιθυμητών ποσοστών στέγα
σης απαιτείται η εξασφάλιση 6.196 πρόσθετων κλινών για τα Α .Ε.Ι. και 5.937 πρόσθετων κλινών για 
τα Τ .Ε.Ι. από το 1988-1989 μέχρι και το 1991-1992.
Με τις πρόσθετες αυτές κλίνες, και επιπλέον με τις κλίνες που προβλέπεται να προστεθούν στις 
υπάρχουσες σήμερα μέσα στο 1987-1988 και με εκείνες που προβλέπεται να παραδοθούν μέχρι και 
1991-1992 με την ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων, ο συνολικός αριθμός κλινών κατά το 
1991—92 αναμένεται να ανέλθει, για μεν τα Α.Ε.Ι. στις 16.561 (έναντι 5.515 σήμερα), για δε τα Τ.Ε.Ι. στις 
10.651 (έναντι 1.154 σήμερα).
Στην πραγματικότητα ο συνολικός αυτός αριθμός θα πρέπει να είναι ελαφρά μικρότερος, δεδομένου 
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ολοκλήρωση των εκτελουμένων έργων οδηγεί σε ποσοστά στέγασης 
για το 1991—92 μεγαλύτερα από τα επιθυμητά, οπότε θα πρέπει να αποδεσμευθεί ένας αριθμός κλι
νών οι οποίες -γ ια  την κάλυψη άμεσων επιτακτικών αναγκών- είχαν εξασφαλιστεί με μισθώσεις 
χώρων. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν, προκειμένου για Α .Ε .Ι., τα Γιάννενα, η Κομοτηνή, η Κέρκυρα 
και η Χίος.

Β.6. Η απαιτούμενη δαπάνη για την εξασφάλιση του συνολικού αριθμού των 12.133 πρόσθετων κλινών 
κατά την τετραετία από 1988-89 μέχρι και 1991-92 αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 14.834 εκατ.
δρχ·
Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός δαπανών για την πενταετία από 
1987-1988 μέχρι και 1991—1992, ο οποίος στηρίζεται στον αναγραφόμενο ετήσιο προγραμματισμό 
κάλυψης των πρόσθετων αναγκών με μισθώσεις και με αγορές. Βασική φιλοσοφία του προγραμμα
τισμού είναι η ισοκατανομή της κάλυψης των αναγκών στα 5 έτη με σταδιακή μείωση του αριθμού 
των κλινών που προέρχονται από μισθώσεις.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 7 η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την πενταετία υπολογί
ζεται να ανέλθει στο ποσό των 16.602 εκατ. δρχ. από το οποίο τα 12.230 εκατ. δρχ. (δηλαδή το 74%) 
αποτελεί ουσιαστική επένδεση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ααπαιτούμενη δαπάνη για κάθε ακαδημαϊκό έτος για την εκτέλεση 
του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού που παρατίθενται στον πίνακα 7 έχει ως εξής:

Ακαδημαϊκό έτος Δαπάνη για αγορές 
(εκατ. δρχ.)

Δαπάνη για μισθώσεις 
(εκατ. δρχ.)

Συνολική δαπάνη 
(εκατ. δρχ.)

1987-1988 1.490 278 1.768
1988-1989 1.980 570 2.550
1989-1990 2.400 876 3.276
1990-1991 2.860 1.176 4.036
1991-1992 3.500 4.372 4.972
ΣΥΝΟΑΟ 12.230 4.372 16.602

Β.7. Όπως επανειλημμένα έχει σημειωθεί, ο παρατιθέμενος προγραμματισμός και ο αντίστοιχος προϋ
πολογισμός δαπανών αφορούν την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών στέγασης, πέρα δηλαδή από 
την προβλεπόμενη κάλυψη αναγκών από την ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων σύμφωνα με τα 
στοιχεία του πίνακα 5. Κατά συνέπεια ούτε ο προϋπολογισμός δαπάνης των έργων αυτών θίγεται 
εν προκειμένω ούτε και ο προγραμματισμός της εκτέλεσής τους, εφ' όσον εξακολουθεί να κινείται 
μέσα στα όρια της πενταετίας.
Εκείνο όμως που πρέπει να συζητηθεί στην περίπτωση αυτή είναι το κατά πόσο θα διατηρηθούν 
στο πρόγραμμα αυτό τα έργα της κατασκευής Φοιτητικών Κοινοτήτων, τα οποία εφ' ενός μεν είναι 
εξαιρετικά πολυδάπανα (αφού αναμένεται να φτάσουν σε δαπάνη 2 εκατ. δρχ. ανά κλίνη) αφ' ετέ
ρου δε πρόκειται για μακροχρόνιες κατασκευές. Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει επα
νεξέταση της όλης κατάστασης και των προοπτικών με ενδεχόμενη αναθεώρηση του όλου έργου 
προς την κατεύθυνση ολιγότερο δαπανηρών έργων που θα συνδυάζουν και την ταχύτερη ολοκλή
ρωσή τους.

Γ. Θέματα θεσμικού χαρακτήρα -  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Γ.1. Η συνολική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της φοιτητικής και της σπουδαστι

κής στέγασης μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου από το Ε.Ι.Ν. στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. Για τη μεταβίβαση 
αυτή αρμοδιοτήτων απαιτούνται μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες και θα αναφερθούν στη συνέ- 
χεια.

Γ.2. Με ειδική νομοθετική ρύθμιση θα καθοριστεί ότι η στέγαση φοιτητών και σπουδαστών, ως συστα
τικό στοιχείο της φοιτητικής και σπουδαστικής μέριμνας, υπάγεται στο εξής στο πεδίο ευθύνης και 
αρμοδιοτήτων των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα εντάσσεται στις γενικότερες λειτουργίες και 
αρμοδιότητες των κατά περίπτωση Φοιτητικών και Σπουδαστικών Αεσχών (Φ.Α. και Σ .Δ .).
Τούτο σημαίνει ότι στα Π.Δ. που θα εκδοθούν προκειμένου να καθοριστούν τα σχετικά με την εσωτε
ρική διάρθρωση και λειτουργία των Φ.Δ. και των Σ.Δ. θα προβλεφθούν και ειδικές ρυθμίσεις για τα 
θέματα της στέγασης.
Στην προαναφερθείσα όμως νομοθετική ρύθμιση θα ορίζεται σαφώς ότι σε κάθε Φ.Δ. ή Σ.Δ. 
δημιουργείται ειδική υπηρεσία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης φοιτητών και 
σπουδαστών, όπως επίσης και ότι τα σχετικά με τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την οργάνωση και 
τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής θα ρυθμιστούν με το προβλεπόμενο Π.Δ.
Στην ίδια νομοθετική ρύθμιση θα ορίζεται επίσης ότι, μέχρι να εκδοθούν τα απαιτούμενα Π.Δ., η 
υπηρεσία αυτή δημιουργείται και λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία του Α.Ε.Ι. ή του Τ.Ε .Ι. κάτω 
από την εποπτεία του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο μπορεί 
να μεταβιβάσει την ευθύνη αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Φ.Δ. ή Σ.Δ.
Στην ίδια νομοθετική ρύθμιση θα ορίζεται επίσης ότι, μέχρι να εκδοθούν τα απαιτούμενα Π.Δ., τα 
σχετικά με τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής θα 
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη 
των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι.

Γ.3. Στην προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση θα ορίζεται επίσης ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνι
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθοριστούν τα σχετικά:
— με τους όρους και τις προϋποθέσεις στέγασης
— με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των στεγαζομένων φοιτητών και σπουδαστών
— με τους κανόνες λειτουργίας των εγκαταστάσεων στέγασης
— με την εσωτερική διοίκηση των εγκαταστάσεων στέγασης
— με τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής στεγαζομένων φοιτητών και σπουδαστών



Γ.4. Ως πρώτο βήμα στην πορεία μεταβίβασης των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Ε.Ι.Ν. στα Α.Ε.Ι. και 
στα Τ .Ε .Ι., το Ε.Ι.Ν. σταματάει να αναλαμβάνει νέες μελέτες, νέα έργα, νέες δημοπρατήσεις. Στα 
αντίσχοια Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα υπό εκτέλεση έργα τα οποία αναφέ- 
ρονται στον πίνακα 5 και για τα οποία ως φορέας εκτέλεσης εμφανίζεται το Ε.Ι.Ν.
Η σχετική μεταβίβαση της αρμοδιότητας αρχίζει από 1.1.88 και συνεπάγεται μεταφορά όλων των 
αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. για το 1988. Η μόνη περί
πτωση καθυστέρησης στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής μπορεί να προκόψει από την ανά
γκη ρύθμισης κάποιων τρεχουσών εκκρεμοτήτων από πλευράς Ε.Ι.Ν. πριν ολοκληρωθεί η μεταβί
βαση της αρμοδιότητας.

Γ.5. Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων για τις λειτουργούσες Εστίες, θα ακολουθηθούν 
δύο παράλληλες διαδικασίες αποδέσμευσης του Ε.Ι.Ν .:
(α) Για τις Εστίες που ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο Ε.Ι.Ν ., επι

λέγεται η διαδικασία της συναινετικής λύσης της σχετικής σύμβασης που έχει υπογράφει. Την 
πρωτοβουλία την αναλαμβάνει το Ε.Ι.Ν ., ενώ το ΥΠ.Ε.Π.Θ . παρεμβαίνει στα Α.Ε.Ι. προς την ανα- 
φερθείσα κατεύθυνση.

(β) Για τις Εστίες που ανήκουν στο Ε.Ι.Ν ., επιλέγεται η διαδικασία της δωρεάς τους προς τα αντί
στοιχα Α .Ε .Ι., η οποία ενεργοποιείται άμεσα για όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση 
της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.). Η Φ.Ε.Α. παραμένει στην ιδιοκτησία του Ε.Ι.Ν. και απο- 
δεσμεύεται σταδιακά από τη χρησιμοποίησή της ως Φοιτητικής Εστίας προκειμένου να αξιοποιη- 
θεί από το Ε.Ι.Ν. για τις λοιπές ανάγκες και δραστηριότητές του.

Γ.6. Στην προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση θα καθορίζονται και τα σχετικά με την προσαρμογή της 
λειτουργίας των Εστιών στο νέο καθεστώς. Οι Εστίες, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις στέγασης, λει
τουργούν στα πλαίσια της ειδικής υπηρεσίας που δημιουργείται σε κάθε Α .Ε.Ι. και Τ .Ε.Ι. (σημείο Γ.2) 
και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθορίζονται στην υπουργική απόφαση που αναφέρεται 
στο σημείο Γ.3. Τούτο ισχύει και για την Φ.Ε.Α. κατά τη μεταβατική περίοδο.

Γ.7. Σε ό,τι αφορά τώρα τις θέσεις προσωπικού του Ε.Ι.Ν. που ανήκουν στις Εστίες, όπως επίσης και σε 
ό,τι αφορά την τύχη του προσωπικού που υπηρετεί στις θέσεις αυτές θα κινηθούν οι προβλεπόμε- 
νες από το νόμο διαδικασίες μεταφοράς θέσεων και προσωπικού από το Ε.Ι.Ν. στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. ύστερα και από σχετική συνεννόηση και με το Υπουργείο Προεδρίας. Τούτο σημαίνει ότι, 
εφ' όσον κριθεί αναγκαίο, θα περιληφθούν σχετικές διατάξεις —κανονικές ή απλώς εξουσιοδοτικές— 
στην προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση.
Σε περίπτωση που οι διαδικασίες μεταφοράς θέσεων και προσωπικού στα Α.Ε.Ι. είναι μακροχρόνιες, 
το Ε.Ι.Ν . θα αναλάβει, μέσω ειδικών συμβάσεων, τα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στις Εστίες 
διαθέτοντας ακριβώς το προσωπικό που βρίσκεται υπό μετακίνηση.

Γ.8. Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η μεταφορά όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών από το Ε.Ι.Ν. στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. δεν συνεπάγεται καμμία απολύτως οικονομική επι
βάρυνση των τελευταίων, αφού η όλη διαδικασία συνοδεύεται και από μεταφορά όλων των ανα
γκαίων πιστώσεων από το Ε.Ι.Ν. στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. Αντίθετα τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. αναμένεται 
να έχουν σημαντικά οφέλη από τη μεταφορά του προσωπικού του Ε.Ι.Ν. σε αυτά, ιδιαίτερα δε σε 
ό,τι αφορά το διοικητικό προσωπικό το οποίο θα ενισχύσει σοβαρά τις διοικητικές λειτουργίες των 
Φοιτητικών ή των Σπουδαστικών Αεσχών όπου και τελικά θα υπαχθούν οι εγκαταστάσεις στέγασης.

Θέματα θεσμικού χαρακτήρα. Βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη στέγαση φοιτητών και σπου
δαστών.
(Τα σημεία που περιέχονται στο κεφάλαιο αυτό αποτελούν ορισμένες βασικές αρχές γύρω από το θέμα 
της στέγασης οι οποίες στη συνέχεια θα εξειδικευθούν στην Υπουργική Απόφαση που έχει ήδη αναφερ
θεί στο σημείο Γ.3, αφού βεβαίως συζητηθούν προηγουμένως τόσο με τα Ιδρύματα όσο και με την 
Ε.Φ.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε.).
Δ.1. Ό πω ς έχει ήδη τονιστεί στο σημείο Β.2, οι στεγαζόμενοι φοιτητές και σπουδαστές θα καταβάλλουν 

στο εξής ένα μηνιαίο ποσό αντί ενοικίου, το οποίο ουσιαστικά θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και το 
οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων στέγασης. 
Το ύψος του ποσού αυτού θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων η οποία θα εκδίδεται κάθε χρόνο πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Δ.2. Είναι δυνατή η πλήρης ή μερική απαλλαγή ενός φοιτητή ή σπουδαστή από την υποχρέωση καταβο
λής του προαναφερθέντος μηνιαίου ποσού, εφ' όσον αυτός κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 
παρουσίασε ικανοποιητική απόδοση στις σπουδές του. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθορίζονται 
στην Υπουργική Απόφαση του σημείου Γ.3.

Δ.3. Το δικαίωμα της στέγασης για ένα φοιτητή ή σπουδαστή ισχύει για αριθμό ετών ίσο με τον ελάχιστο 
αριθμό ετών σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου.

Δ.4. Οι στεγαζόμενοι φοιτητές και σπουδαστές δεν δικαιούνται φοιτητικών ή σπουδαστικών δανείων για 
όσα ακαδημαϊκά έτη στεγάζονται.

Δ.5. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων στέγασης από τους στεγαζόμενους φοιτητές 
και σπουδαστές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, εκτός εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις προβλεπόμενες πάντως από το νόμο.
Η περίοδος των θερινών διακοπών χρησιμοποιείται αφ' ενός μεν για τις αναγκαίες επισκευές και τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων στέγασης αφ' ετέρου δε για την αξιοποίησή τους για σκοπούς κοι
νωνικούς, πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα στη διάρκεια των διακοπών.

Δ.6. Η επιλογή των φοιτητών ή των σπουδαστών στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα στέγασης γίνε
ται από το ανώτατο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος το οποίο και διαμορφώνει τη σειρά επιλογής 
ύστερα από αναλυτικά τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ισοκατανομή των διαθέ
σιμων κλινών σε όλα τα έτη για τα οποία υφίσταται δικαίωμα στέγασης σύμφωνα με τα αναφερό- 
μενα στο σημείο Δ .3.

Δ .7. Η μη τήρηση από πλευράς στεγαζομένων φοιτητών και σπουδαστών των εν γένει υποχρεώσεών 
τους και των κανόνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων στέγασης συνεπάγεται την απώλεια του 
δικαιώματος στέγασης για όλη την υπόλοιπη διάρκεια των σπουδών τους.
Την ευθύνη της απόφασης για την απώλεια του δικαιώματος στέγασης την έχει το ανώτατο συλλο
γικό όργανο του Ιδρύματος ύστερα από αναλυτικά τεκμηριωμένη εισήγηση του οργάνου που έχει 
την ευθύνη της εσωτερικής διοίκησης των εγκαταστάσεων στέγασης (βλ. σημείο Γ.3).

Δ.8. Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων των στεγαζομένων φοιτητών και σπουδαστών —αν όχι η βασι
κότερη- είναι η αυστηρά προσωπική χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων στέγασης. Μη τήρηση της 
υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος στέγασης για όλη την υπόλοιπη 
διάρκεια των σπουδών, συνιστά δε ταυτόχρονα και πειθαρχικό παράπτωμα.
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87-88

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

87-88

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΝΕΩΝ ΚΛΙ
ΝΩΝ ΑΠΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 
91-92

ΠΡΟΒΛΕΠΟ- 
ΜΕΝΟ ΠΟ
ΣΟΣΤΟ ΣΤΕ

ΓΑΣΗΣ 
91-92

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

91-92

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΕ
ΤΩΝ ΚΛΙ
ΝΩΝ ΑΠΟ 

91-92

ΑΘΗΝΑ 1.834 100 - 3,4% 450 4,2% 8,0% 2.176
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.529 300 - 4,8% - 4,8% 10,0% ■ 1.971
ΠΑΤΡΑ 541 100 8,0% 330 12,1% 20,0% 629
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 468 100 11,4% 760 26,6% 20,0% -
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 579 - 20,0% 750 45,9% 25,0% -
ΞΑΝΘΗ 279 - 23,3% 300 48,3% 25,0% -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - 50 10,0% - 3,1% 25,0% 350
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 100 6,7% 150 11,4% 20,0% 190
ΡΕΘΥΜΝΟ 70 100 8,9% 270 14,7% 25,0% 310
ΧΑΝΙΑ - 40 10,0% 300 26,2% 25,0% -
ΚΕΡΚΥΡΑ 100 50 50,0% 150 50,0% 25,0% -
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 50 100,0% - 6,3% 25,0% 150
ΧΙΟΣ 15 35 20,0% 200 62,5% 25,0% -
ΣΑΜΟΣ 100 - 100,0% - 25,0% 25,0% -
ΡΟΔΟΣ - 50 20,0% - 6,3% 25,0% 150
ΒΟΛΟΣ - - - - - 25,0% 125
ΛΑΡΙΣΑ - - - - - 20,0% 60
ΑΓΡΙΝΙΟ - 75 25,0% - 18,8% 25,0% 25
ΣΕΡΡΕΣ - 40 20,0% - 10,0% 25,0% 60
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.515 400 790 3.660 6.196

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  2
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι Λ

Π Ο Λ Ε Ι Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

87-88

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΝΕΩΝ ΚΛΙ
ΝΩΝ ΑΠΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΣΗ ΕΡΓΩΝ 

87-88

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΕ
ΤΩΝ ΚΛΙ

ΝΩΝ 
87-88

ΠΩΣΩΣΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

87-88

ΠΑΡΑΔΩΣΗ 
ΝΕΩΝ ΚΛΙ
ΝΩΝ ΑΠΩ 

ΩΛΩ ΚΛΗΡΩ
ΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 
91-92

ΠΡΟΒΛΕΠΟ- 
ΜΕΝΩ ΠΟ- 
ΣΟΣΤΩ ΣΤΕ

ΓΑΣΗΣ 
91-92

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

91-92

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΕ
ΤΩΝ ΚΛΙ
ΝΩΝ ΑΠΟ 

91-92

ΑΘΗΝΑ - 400 1,7% - 1,7% 8,0% 1.480
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 216 200 3,4% - 3,4% 10,0% 784
ΠΑΤΡΑ 124 200 6,8% - 6,8% 20,0% 636
ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 100 10,0% - 10,0% 20,0% 100
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 218 100 6,4% 300 12,4% 20,0% 382
ΧΑΝΙΑ - 50 20,0% - 20,0% 25,0% 12
ΛΑΡΙΣΑ 216 200 5,9% - 5,9% 20,0% 984
ΚΑΡΔΙΤΣΑ - 30 9,1% - 9,1% 25,0% 52
ΚΑΒΑΛΑ - 200 8,3% 450 27,1% 25,0% -
ΔΡΑΜΑ____ ι____________________ - 60 20,0% - 17,1% 25,0% 27
ΣΕΡΡΕΣ - 200 7,7% - 7,7% 25,0% 450
ΚΟΖΑΝΗ 380 - 15,8% - 15,2% 25,0% 245
ΦΛΩΡΙΝΑ - 100 11,1% 140 26,7% 25,0% -
ΧΑΛΚΙΔΑ - 380 - 14,1% - 14,1% 25,0% 295
ΛΑΜΙΑ - 100 9,1% - 8,3% 25,0% 200
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 100 20,0% - 20,0% 25,0% 25
ΑΡΤΑ - 50 25,0% - 16,7% 25,0% 25
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 100 100 - 12,5% - 12,5% 25,0% 200
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΟr- 66,7% - 28,6% 40,0% 40
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.154 580 2.090 890 5.937



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  3
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Π Ο Λ Ε Ι Σ 1986-1987 1987-1988 1991-1992
ΑΘΗΝΑ ~ 57.000 -  57.000 -  57.000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ~ 38.000 -  38.000 -  38.000
ΠΑΤΡΑ ~ 8.000 -  8.000 -  8.000
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ~ 5.000 -  5.000 -  5.000
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2.600 2.900 2.900
ΞΑΝΘΗ 1.200 1.200 1.200
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 150 500 1.600
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.300 1.500 2.200
ΡΕΘΥΜΝΟ 1.500 1.900 3.000
ΧΑΝΙΑ 300 400 1.300
ΚΕΡΚΥΡΑ 150 300 600
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 50 800
ΧΙΟΣ 150 250 400
ΣΑΜΟΣ - 100 400
ΡΟΔΟΣ 50 250 800
ΒΟΛΟΣ - - 500
ΛΑΡΙΣΑ - - 300
ΑΓΡΙΝΙΟ 200 300 400
ΣΕΡΡΕΣ 150 200 400
Σ Υ Ν Ο Λ Ο -116.000 -118.000 -125.000

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  4
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Π Ο Λ Ε Ι Σ 1986-1987 1987-1988 1991-1992
ΑΘΗΝΑ 21.421 -23.500 -23.500
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.122 -12.000 -12.000
ΠΑΤΡΑ 4.668 -  4.800 -  4.800
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 992 1.000 1.000
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4.848 -  5.000 -  5.000
ΧΑΝΙΑ 254 250 250
ΛΑΡΙΣΑ 6.625 -  7.000 -  7.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 332 330 330
ΚΑΒΑΛΑ 2.328 2.400 2.400
ΔΡΑΜΑ 200 300 350
ΣΕΡΡΕΣ 2.544 2.600 2.600
ΚΟΖΑΝΗ 2.416 2.400 2.500
ΦΛΩΡΙΝΑ 874 900 900
ΧΑΛΚΙΔΑ 2.559 2.700 2.700
ΛΑΜΙΑ 812 1.100 1.200
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 485 500 500
ΑΡΤΑ 70 200 300
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1.550 1.600 1.600
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 50 150 350
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 64.150 -68.700 -69.300



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  5
ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1991-1992

Α/Α ΠΟΛΗ ΑΕΙ/
ΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

ΠΡΩΫΠΟ-
ΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ
(ΕΚΑΤ.
ΔΡΧ.)

ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΟ
ΠΤΙΚΗ
ΠΑΡΑ

ΔΟΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

1. ΑΘΗΝΑ ΑΕΙ 450 650 Ε.Ι.Ν. Νέες πτέρυγες Φ.Ε. 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών στα Ιλίσια

Έχει ολοκληρωθεί η 
μελέτη

90-91

2. ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ 330 400 Ε.Ι.Ν. Δεύτερη Φ.Ε. 
Παν/μίου Πατρών

Έχει δημοπρατηθεί 
πρόσφατα. Επίκειται 
υπογραφή σύμβασης.

90-91

3. ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΑΕΙ 450 550 Ε.Ι.Ν. Φ.Ε. Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων

Έχει κινηθεί διαδικασία 
προσωρινής έκπτωσης 
της εργολαβίας

90-91

4. ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΑΕΙ 210 380 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Α.Ε.Ι.)

Φοιτητική Κοινότητα Η εκτέλεση προχωρεί 
με γρήγορους ρυθμούς

89-90

5. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕΙ 150 270 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Α.Ε.Ι.)

Φοιτητική Κοινότητα Έχει ολοκληρωθεί η 
μελέτη

89-90

6. ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕΙ 270 500 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Α.Ε.Ι.)

Φοιτητική Κοινότητα Έχει ολοκληρωθεί η 
μελέτη

91-92

7. ΧΑΝΙΑ ΑΕΙ 300 350 Ε.Ι.Ν. Φ.Ε. Πολυτεχνείου 
Κρήτης

Εκκρεμεί ο καθορισμός 
του χώρου για να 
αρχίσει η μελέτη

90-91

8. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΕΙ 750 2.100 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Α.Ε.Ι.)

Φ.Ε. Πανεπιστημίου 
Θράκης
(4 συγκροτήματα)

Η εκτέλεση προχωρεί 
με αργούς ρυθμούς

91-92

9. ΞΑΝΘΗ ΑΕΙ 300 400 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε. Πανεπιστημίου 
Θράκης

Η μελέτη βρίσκεται 
στο στάδιο της 
ολοκλήρωσης

90-91

10. ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕΙ 150 170 Ε.Ι.Ν. Φ.Ε. Ιονίου 
Πανεπιστημίου

Εκκρεμεί ο καθορισμός 
χώρου για να αρχίσει 
η μελέτη

90-91

11. ΧΙΟΣ ΑΕΙ 200 230 Ε.Ι.Ν. Φ.Ε. Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

Εκκρεμεί ο καθορισμός 
του χώρου για να 
αρχίσει η μελέτη

90-91

12. ΚΑΒΑΛΑ ΤΕΙ 450 550 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Α.Ε.Ι.)

Σ.Ε. Τ.Ε.Ι. Καβάλας Η εκτέλεση βρίσκεται 
αρχικό στάδιο

89-90

13. ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΙ 140 170 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Νομαρχία)

Σ.Ε. Τ.Ε.Ι. Φλώρινας Έχει ολοκληρωθεί η 
μελέτη

89-90

14. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΙ 300 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σ.Ε. Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Το κτιριολογικό 
πρόγραμμα είναι 
ακόμα προς έγκριση

90-91

Π ΙΝ Α ΚΑ Σ 6
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1981-1982 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 1991-1992

1981-1982 Σεπτέμβριος 1987-1988 1991-1992

Α.Ε.Ι.
Αριθμός κλινών 3.544 5.515 6.705 16.561
Αριθμοί φοιτητών 94.729* 116.000 118.000 125.000
Ποσοστό στέγασης 3,7% 4,8% 5,7% 13,2%

Τ.Ε.Ι.
Αριθμός κλινών 774 1.154 3.824 10.651
Αριθμός σπουδαστών 22.812** 64.150 68.700 69.300
Ποσοστό στέγασης 3,4% 1,8% 5,6% 15,4%

ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός κλινών 4.318 6.669 10.529 27.212
Αριθμός φοιτητών-σπουδαστών 117.541* 180.150 186.700 194.300
Ποσοστό στέγασης 3,7% 3,7% 5,6% 14,0%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Περιλαμβάνονται και οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Νηπιαγωγών και η Ε.Α.Σ.Α. 
** Πρόκειται για τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ 1987-1988 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1991-1992

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Ε Ι Σ Α Γ Ο Ρ Ε Σ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΓΟΡΩΝ & 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ 
(ΧΙΑ. ΔΡΧ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ 

ΚΛΙΝΗ 
(ΧΙΑ. ΔΡΧ.)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
87-88 1.390 200 5 1.706 1.490 1.000 1.490 2.880 3.196
88-89 1.200 220 4 1.232 1.800 1.100 1.980 3.000 3.212
89-90 1.000 244 3 807 2.000 1.200 2.400 3.000 3.207
90-91 800 268 2 450 2.200 1.300 2.860 3.000 3.310
91-92 600 295 1 177 2.533 1.400 3.500 3.133 3.677

ΣΥΝΟΛΟ 4.990 - - 4.372 10.023 - 12.230 15.013 16.602
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (1) Τα ποσά αναγράφονται σε εκατ. δρχ. εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στον πίνακα.

(2) Δεν έχουν ληφθεί υπ' όψη οι ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις μισθώσεων στις περιπτώσεις όπου το 
ποσοστό στέγασης υπερβαίνει τελικά τον καθορισθέντα στόχο επιθυμητού ποσοστού.

(3) Για τον υπολογισμό του συνόλου της δαπάνης που θα προκληθεί στην πενταετία από μισθώ
σεις έχει ληφθεί υπ' όψη και η ετήσια αναπροσαρμογή της ετήσιας δαπάνης ανά κλίνη.
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