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Θέμα: «Θέσπιση πλαφόν στην αύξηση του μισθώματος στα οικιστικά – φοιτητικά μισθωτήρια
και λήψη μέτρων προστασίας της φοιτητικής διαβίωσης».

Την τρέχουσα περίοδο, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, οι
πρωτοετείς και οι λοιποί φοιτητές, έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια ανεύρεσης και
μίσθωσης της λεγόμενης φοιτητικής κατοικίας, όταν η πόλη φοίτησης είναι διαφορετική από
την πόλη διαμονής της οικογένειας του φοιτητή.
Την φετινή χρονιά όμως, οι φοιτητές και οι γονείς τους, αντιμετωπίζουν πολλαπλά θέματα
στην μίσθωση της κατοικίας, εξαιτίας των ιδιαιτέρως αυξημένων μισθωμάτων - ενοικίων,
ειδικά στις μεγάλες πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Πάτρας και
επιπλέον εξαιτίας της μειωμένης προσφοράς διαθέσιμων ακινήτων.
Η ραγδαία αύξηση των μισθωμάτων στις φοιτητικές κατοικίες, σε συνδυασμό με την
ανυπολόγιστη αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αύξησης της
τιμής της κιλοβατώρας, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, που αναμένεται να εξελιχθεί
επί τω χείρω, καθώς και των καυσίμων, που συμπαρασύρουν σε ανατιμήσεις βασικά
καταναλωτικά αγαθά, αναγκαία για την στοιχείωδη διαβίωση, καθιστούν για την επόμενη
περίοδο, την αξιοπρεπή διαβίωση των φοιτητών και την «φοιτητική καθημερινότητα»,
δυσβάσταχτη, για τους ίδιους τους φοιτητές και τους γονείς τους.

Πρακτικά οι παραπάνω συνθήκες, καθιστούν το κόστος διαβίωσης των φοιτητών σχεδόν
απαγορευτικό, και οι γονείς, καλούνται να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσής των
ιδίων και συντήρησης της οικογενειακής τους στέγης, ταυτόχρονα πλέον με την συντήρηση και
δεύτερης κατοικίας και διαβίωσης των φοιτητών. Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι οι γονείς, οι
οποίοι αναζητούν λύσεις, όπως η στέγαση των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες, αλλά ακόμη
εξετάζουν και το ενδεχόμενο μετάθεσης του χρόνου των σπουδών και την αναστολή φοίτησης.
ΕΠΕΙΔΗ, η αύξηση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου, και των τιμών
καταναλωτικών αγαθών, σε συνδυασμό με την αύξηση των ενοικίων, καθιστούν την επιβίωση
των φοιτητών και την συντήρηση της φοιτητικής κατοικίας δυσβάσταχτη έως απαγορευτική.
ΕΠΕΙΔΗ, πρέπει να τεθεί στις οικιστικές μισθώσεις, όπου διαμένουν οι φοιτητές για τις
ανάγκες φοίτησης, πλαφόν – όριο ως προς το ποσοστό της αυξήσεως.
ΕΠΕΙΔΗ, πρέπει η Κυβέρνηση να παρέμβει με την έμπρακτη στήριξή της, ώστε να διατηρήσει
σε ανεκτά επίπεδα τις αυξήσεις στα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών, συγκριτικά με την
προηγούμενη χρονιά, προκειμένου να προστατευθούν οι οικογένειες και να αποφύγουμε
δυσάρεστες καταστάσεις εγκατάλειψης των σπουδών λόγω οικονομικής αδυναμίας.
ΕΠΕΙΔΗ, συντρέχει περίπτωση ώστε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, εφόσον πρόκειται
για κατοικία η οποία μισθώνεται για φοιτητικούς σκοπούς.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ
ΕΡΩΤΑΣΘΕ
1) Προτίθεστε να θεσπίσετε ανώτατο όριο - πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων των
μισθώσεων, που αφορούν φοιτητική κατοικία;
2) Προτίθεσθε να προβείτε στην λήψη και άλλων αναγκαίων και απολύτως
δικαιολογημένων μέτρων, ώστε να υπάρχει πρόσθετη και ειδική κοινωνική
προστασία των γονέων φοιτητών και των ίδιων των φοιτητών, για να καταστεί
δυνατή η συντήρηση της φοιτητικής κατοικίας και η διαβίωση των φοιτητών;
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Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κόκκαλης Βασίλειος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαγενά Άννα
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος
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Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Ψυχογιός Γεώργιος
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