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Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.
Θέμα: «Έλλειψη κατοικιών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και φοιτητές στην
Κρήτη.»
Κυρία Υπουργέ,
Αυτή την εποχή κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας
τους προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλες περιοχές
της χώρας. Πρόκειται για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές που
λόγω των συνθηκών γίνονται εσωτερικοί μετανάστες προκειμένου να παρέχουν το
αγαθό της δημόσιας εκπαίδευσης.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας ήδη παρατηρείται δυσκολία στην εύρεση
στέγης λόγω φαινομένων για τα οποία δεν είναι υπεύθυνοι ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε
και οι φοιτητές. Συγκεκριμένα, πρόσφατη δημοσίευση της ιστοσελίδας doc.tv
αναφέρει ότι “Χαρακτηριστική των διαστάσεων που έχει λάβει η έλλειψη στέγης λόγω
του δυσβάσταχτου κόστους είναι η κατάσταση στην Κρήτη, όπου, όπως αναφέρουν τα
τοπικά μέσα, τόσο τα σπίτια για φοιτητές όσο και για οικογένειες είναι δυσεύρετα έως
ανύπαρκτα, ενώ και στις περιπτώσεις που υπάρχουν, οι τιμές είναι στην κυριολεξία
απλησίαστες.”
Επιπλέον σύμφωνα με την ιστοσελίδα ekriti η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω
airbnb και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς
είναι αυτή η οποία έδωσε την χαριστική βολή, σε μία αγορά που ήταν ήδη
περιορισμένη.
Τα παραπάνω τεκμηριώνει ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου κ. Ζαχαρίας Ρηγάκης στο
Ράδιο Κρήτη και στην κ. Ρένα Σημειαντωνάκη, όπου αναφέρει ότι οικίες προς
ενοικίαση δεν υπάρχουν, τα 70 ευρώ την ημέρα για διαμονή στο ξενοδοχείο είναι
πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κοιμούνται στο
αυτοκίνητο, και άλλοι, στα νότια του νομού Ηρακλείου, στην παραλία. Ο πρόεδρος
της ΕΛΜΕ Ηρακλείου επισημαίνει πως «Είναι πολύ θετικό το ότι έγιναν χιλιάδες
προσλήψεις και έρχονται νέοι συνάδελφοι στο νομό για να εργαστούν, όμως κάποιος
πρέπει να ασχοληθεί με το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ότι αυτοί οι νέοι
εκπαιδευτικοί όταν έρχονται στο Ηράκλειο και απλά δεν βρίσκουν σπίτι, και όταν
βρουν, τους ζητούν 400 ευρώ για μία τρύπα. Όταν ένας εκπαιδευτικός έρχεται από την
άλλη άκρη της Ελλάδας για να δουλέψει, έχει μισθό 750-800 ευρώ δεν μπορεί να
ανταποκριθεί σε αυτά τα ποσά. Οπότε καλές οι προσλήψεις αλλά είναι ορατό το

ενδεχόμενο οι άνθρωποι να φύγουν, γιατί απλά δε μπορούν να ανταπεξέλθουν στα
έξοδα».
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
- Ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται να λάβετε προκειμένου να καταστεί εφικτή η
ανεύρεση στέγης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές στην Κρήτη
κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει σε λίγες ημέρες;
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