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ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ

Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση της κυβέρνησης να εκκενώσει τις φοιτητικές εστίες όλης
της χώρας εν μέσω πανδημίας. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό για να αντιμετωπίσει τα
οξυμμένα προβλήματα των εστιών, αφού φοιτητές και εργαζόμενοι στις εστίες παραμένουν έκθετοι σε
μια κατάσταση που διαμορφώνεται από την παγιωμένη υποχρηματοδότηση όλων των τελευταίων
χρόνων και κορυφώνεται μέσα στην επιδημία, όπου δεν έχουν ληφθεί ούτε στοιχειώδη μέτρα
προστασίας.
Τώρα έρχεται να προσθέσει κι άλλα! Αφήνει στον αέρα φοιτητές που δεν μπορούν να γυρίσουν
πίσω στις οικογένειες τους, είτε επειδή οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε
επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης. είτε εργάζονται για να μπορούν να
ανταποκριθούν στα έξοδα των σπουδών τους. Με σημερινή απόφαση ο Υφυπουργός εξαιρεί μόνο
τους φοιτητές που λόγω οικογενειακής κατάστασης το μόνο σπίτι που έχουν είναι στην εστία και
αυτούς που η μένουν σε άλλη χώρα.
Ενώ από τη μία μεριά, η κυβέρνηση εξήγγειλε την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τονίζει με
όλους τους τρόπους την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων και του συγχρωτισμού, από
την άλλη αποφασίζει το κλείσιμο των εστιών και την υποχρεωτική μετακίνηση χιλιάδων
φοιτητών προς τους τόπους καταγωγής τους. Αποδεικνύεται ότι η επίκληση στην «ατομική ευθύνη»
απομόνωσης όχι μόνο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία της υγείας των φοιτητών και των
οικογενειών τους, αλλά έρχεται στην πραγματικότητα να συγκαλύψει την εγκληματική απουσία των
αναγκαίων μέτρων πρόληψης και για τους οικότροφους φοιτητές.
Γι’ αυτό το λόγο απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα:
• ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ!
• Επαρκή καθαριότητα στα κτίρια. Καθαρισμός κτιρίων 2 φορές την ημέρα. Για το λόγο αυτό, απαιτούμε
άμεση πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
• Απολύμανση όλων των κτιρίων εδώ και τώρα! Να παρθούν όλα τα μέτρα φιλοξενίας των οικότροφων
για το χρονικό διάστημα που πρέπει τα κτίρια να μείνουν κενά μετά την απολύμανση.
• Άμεση και δωρεάν διάθεση όλων των απαραίτητων υλικών προφύλαξης (σαπούνια, αλκοολούχα
αντισηπτικά κλπ) σε κάθε όροφο κάθε κτηρίου και ατομικά σε όλους τους οικότροφους για την
προσωπική τους υγιεινή.
• Δωρεάν εκτέλεση του τεστ για τον Covid-19 με ευθύνη των ιατρικών τμημάτων των Πανεπιστημίων

• Το προσωπικό των εστιών σε εστιατόρια, καθαριότητα και φύλαξη να εφοδιαστεί δωρεάν με όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό για τη διασφάλιση της υγιεινής του (σκουφιά, γάντια, μάσκες, κλπ).
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ:

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να
καλυφτούν τα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία και άνοιγμα όλων των κλειστών ΜΕΘ

Επίταξη όλων των ιδιωτικών νοσοκομείων και γιατρών και ένταξη τους στον κρατικό σχεδιασμό

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκη Χρονοπούλου

Ανδρέας Βασιλάκης

