
Για την κατάσταση  
στις εστίες...

Από τη Δευτέρα, 06/11/2017 το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΕΙΝ) στην Αχαρνών 
και Κοκκινάκη (Πατήσια, Αθήνα) τελεί υπό κατάληψη. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη φοιτητική μέριμνα στις εστίες 
και όχι μόνο, καθώς και για μια σειρά από προγράμματα (δια βίου μάθησης, 
erasmus, σχολικές επιτροπές, συμβάσεις καθαριότητας, κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων ή αιτούντων άσυλο κ.α.). Είναι ένας οργανισμός μέσω του 
οποίου διακινούνται εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Η κατάληψη 
αποφασίστηκε από τις συνελεύσεις των οικότροφων των φοιτητικών εστιών 
του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ. Εδώ και 8 μήνες στη ΦΕΕΜΠ υπάρχουν 
δωμάτια που δεν έχουν νερό, ενώ θέρμανση δεν υπήρξε ποτέ. Χρόνια 
τώρα υπάρχει συστηματική εγκατάλειψη και υποβάθμιση των υποδομών 
(πχ. κτίρια ΦΕΕΜΠ και Β’ ΦΕΠΑ), όπως η απουσία συντήρησης των 
σωληνώσεων με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης να είναι επικίνδυνες 
πλέον και για την υγεία των οικότροφων.

Παράλληλα με όλα αυτά τον επόμενο μήνα αναμένεται η διακοπή σίτισης 
λόγω της μη ανανέωσης των συμβάσεων και αντίστοιχα η απόλυση 
των εργαζομένων. Η σίτιση όπως και η καθαριότητα είναι λειτουργίες 
που τα πανεπιστήμια αναθέτουν χρόνια τώρα σε εργολαβικές εταιρίες 
αναδιαρθρώνοντας έτσι τις εργασιακές σχέσεις μέσα στα ιδρύματα με όρους 
μεγιστοποίησης κέρδους και έντασης εργασίας όπως κάθε επιχείρηση . Οι 
εργαζόμενοι στις εργολαβίες είναι υπό καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας : 
αναγκάζονται να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, βρίσκονται 
υπό την απειλή της απόλυσης και έξω από τα όρια του εργασιακού 
δικαίου, πολλές φορές μένουν για μήνες απλήρωτοι και όταν αντιδρούν 
έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μαφιόζικες τακτικές των εργοδοτών 
τους ( περιπτώσεις Κούνεβα, καθαριστριών ΕΚΠΑ ). Το μοντέλο αυτό 
προωθείται και με την ανάληψη της φύλαξης διαφόρων πανεπιστημίων από 
εργολαβικές εταιρίες σεκιούριτυ.



Προχωρώντας σε αυτή την κατάληψη οι οικότροφοι των εστιών απαιτούν 
άμεση παροχή νερού και θέρμανση/ζεστό νερό σε όλα τα δωμάτια, 
συντήρηση (σύμφωνα με τις ανάγκες μας) όλων των εστιών πανελλαδικά, 
επαγγελματικά πλυντήρια, άμεση ανακαίνιση ακατάλληλων δωματίων, 
ανοιχτά εστιατόρια σε όλες τις εστίες πανελλαδικά, φαγητό για όλους/ες, 
αποπληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων και καμία απόλυση, όχι 
στις εργολαβίες, ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων εστιών και ανέγερση νέων. 
Παρόμοιες διεκδικήσεις στο παρελθόν έληξαν έπειτα από διαβεβαιώσεις 
για ικανοποίηση των αιτημάτων και χορήγηση κονδυλίων, που δεν έγιναν 
ποτέ πραγματικότητα.

Στο γενικότερο κλίμα επιβολής των πολιτικών του κεφαλαιού, δηλαδή 
αύξηση του κόστους ζωής και υποτίμηση της εργασίας μας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
σκόπιμα παρατείνει την ανυπόφορη κατάσταση στις φοιτητικές εστίες. 
Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών κάθε φοιτητή θα έπρεπε να είναι 
δεδομένη και δωρεάν, τη διεκδικούμε και εναντιωνόμαστε σε κάθε φορέα 
που προωθεί τη συνολικότερη υποτίμηση των ζωών μας και για αυτό 
συμμετέχουμε και στηρίζουμε έμπρακτα τον αγώνα. Αναγνωρίζουμε την 
κατάληψη αυτή ως μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό των αδιαμεσολάβητων 
αγώνων ενάντια στους αποκλεισμούς και τις περιφράξεις που ορθώνονται 
γύρω από τις βασικές μας ανάγκες ( σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις ).

Ενάντια στην υποτίμηση  
των ζωών μας

Έμπρακτη αλληλεγγύη στην 
κατάληψη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
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