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Θεσσαλονίκη: Νέα υπερσύγχρονη φοιτητική
εστία 1.000 κλινών απο το ΑΠΘ
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Την κατασκευή μίας νέας φοιτητικής εστίας σχεδιάζουν οι νέες πρυτανικές αρχές
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η κατασκευή μιας νέας φοιτητικής εστίας καθώς και η ανακαίνιση των τριών οι
οποίες λειτουργούν σήμερα περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς των νέων
πρυτανικών αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα της
στέγασης των φοιτητών του ΑΠΘ είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης του
πανεπιστημίου και συζητήθηκε στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου των
πρυτάνεων η οποία έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο στο Καβούρι. Η συζήτηση
έγινε ανάμεσα στον αρμόδιο αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριμνας του ΑΠΘ, Δημήτρη Κωβαίο και στον Κωνσταντίνο Δέρβο, πρόεδρο του
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στην ευθύνη του οποίου
ανήκουν οι φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Κωβαίος στη Voria.gr οι νέες πρυτανικές αρχές
φιλοδοξούν στη διάρκεια της θητείας τους να δρομολογήσουν την κατασκευή μιας
νέας φοιτητικής εστίας, πέρα από τις τρεις ήδη υπάρχουσες. Σύμφωνα με τον
αντιπρύτανη το σχέδιο των πρυτανικών αρχών προβλέπει την αξιοποίηση του
ημιτελούς κτηρίου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου και το οποίο
είχε αρχίσει να κατασκευάζεται πριν από περίπου 28 χρόνια προκειμένου να
λειτουργήσει εκεί Κέντρο Αποκατάστασης Παραπληγικών. Ωστόσο, μετά την
ανέγερση του σκελετού το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε, ελλείψει χρηματοδότησης
(αρχικά είχε χρηματοδοτηθεί από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) με
αποτέλεσμα να αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα αναξιοποίητο τσιμεντένιο

κουφάρι, εμβαδού περίπου 20.000 τ.μ.
Ο χώρος είχε παραχωρηθεί από το πανεπιστήμιο στο υπουργείο Υγείας αλλά μετά
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Αποκατάστασης Παραπληγικών, το κτήριο περιήλθε εκ νέου στο ΑΠΘ. «Αυτό το
πήραμε πίσω όταν ήμουν για πρώτη φορά αντιπρύτανης περί το 2007» αναφέρει ο
εκ νέου αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ανδρέας Γιαννακουδάκης ο οποίος
τονίζει πως «είναι πολυτέλεια το πανεπιστήμιο να διαθέτει ένα τέτοιο κτήριο και
να μην το αξιοποιεί».
Πώς θα είναι η νέα φοιτητική εστία
Σύμφωνα με τον κ. Κωβαίο στο κτήριο αυτό μπορεί να κατασκευαστεί μια νέα
υπερσύγχρονη φοιτητική εστία, δυναμικότητας περίπου χιλίων κλινών η οποία θα
λειτουργεί στα πρότυπα εστιών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. «Το
κάθε δωμάτιο θα διαθέτει και δικό του μπάνιο ενώ ανά περίπου πέντε δωμάτια θα
υπάρχει και χώρος για μαγείρεμα. Επίσης θα λειτουργούν πλυντήρια καθώς και
χώροι ψυχαγωγίας», σημειώνει ο κ. Κωβαίος.
Όσον αφορά τους πόρους που θα απαιτηθούν για την κατασκευή της φοιτητικής
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αναφέρει πως τα ενδεχόμενα είναι τρία. «Το πρώτο είναι να επιδιώξουμε να
εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μάλιστα
μια πρώτη συζήτηση έχει γίνει με την ΕΤΕπ. Το δεύτερο είναι να εντάξουμε το
έργο σε κάποιο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το τρίτο σενάριο να
κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ», σημειώνει ο κ. Κωβαίος. «Εμείς», υπογραμμίζει, «θα
επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο με τρόπο που να συμφέρει το
πανεπιστήμιο και τους φοιτητές».
Ανακαίνιση των τριών φοιτητικών εστιών
Παράλληλα, οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
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φοιτητικών εστιών οι οποίες λειτουργούν εδώ και περίπου 45 χρόνια. «Όλες αυτές
τις δεκαετίες στα τρία αυτά κτήρια έχουν γίνει απλώς οι εντελώς απαραίτητες
συντηρήσεις. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια εκ βάθρων
ανακαίνιση την οποία σχεδιάζουμε να προωθήσουμε, σε συνεννόηση φυσικά με το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο οποίο ανήκουν οι φοιτητικές εστίες» αναφέρει ο κ. Κωβαίος.
Εξηγεί, μάλιστα, ότι οι πρώτες συζητήσεις με την ηγεσία του Ιδρύματος έχουν ήδη
γίνει και οι σκέψεις που υπάρχουν είναι οι εργασίες ανακαίνισης να γίνουν
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μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της πόλης.
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