ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αρ.1058/29-12019, που συνήλθε μετά από αιτήματα φοιτητικών συλλόγων, συζήτησε
εκτενώς όλα τα θέματα που αφορούν στις συνθήκες σίτισης στη δομή
ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εστία Δόμπολης), τις συνθήκες στέγασης και μετακινήσεων
από και προς την Πανεπιστημιούπολη, καθώς και τα προβλήματα της
διαχείρισης

σκυλιών

στους

χώρους

της

Πανεπιστημιούπολης

Δουρούτης και αποφάσισε:
1. Να ζητήσει από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να επανέλθει στο παλαιό καθεστώς
σίτισης των φοιτητών που διαμένουν στην Εστία της Δόμπολης.
Προτείνει το κόστος του σιτηρεσίου από 1,8 € ανά ημέρα να
αυξηθεί σε 3,60 € για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Να θέσει το θέμα της διαχείρισης της σίτισης των φοιτητών από
τα ίδια τα Ιδρύματα, έξω από τους αναδόχους, με ταυτόχρονη
αναβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας του προσφερόμενου
σιτηρεσίου. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει ειδική εισήγηση στην
επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων.
2. Όσον αφορά στις συνθήκες διαμονής των φοιτητών στις Εστίες
της Πανεπιστημιούπολης, τις Εστίες της Δόμπολης και στα
ξενοδοχεία της πόλης, η Διοίκηση θα αναλάβει όλες τις ενέργειες
που απαιτούνται στην κατεύθυνση της υγιεινής και ασφάλειας
των φοιτητών.

3. Οι μετακινήσεις των φοιτητών από το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων θα
πρέπει να γίνονται με ευχέρεια και συνθήκες ασφάλειας. Η
Σύγκλητος ζητεί τη λήψη των παρακάτω μέτρων:
- Την καθιέρωση μειωμένου εισιτηρίου από το 1,8 € ανά
διαδρομή που ισχύει σήμερα.
- Την αύξηση των δρομολογίων σε ώρες αιχμής, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να μην εμφανίζεται το
φαινόμενο φοιτητές να χάνουν εξετάσεις και μαθήματα λόγω
έλλειψης διαθέσιμων λεωφορείων.
- Την υιοθέτηση δωρεάν μετακινήσεων για όλους τους φοιτητές
στις χρονικές ζώνες 8.00 -9.30 π.μ. και 17.00 -18.00.
- Τη θέσπιση της δωρεάν μετακίνησης των φοιτητών που
διαμένουν στην Εστία της Δόμπολης και σε ξενοδοχεία της
πόλης.
Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται να καταθέσει πρόταση για τη
θέσπιση μοντέλου σταθερού και προκαθορισμένου κόστους
για κάθε δρομολόγιο από το κέντρο της πόλης στην
Πανεπιστημιούπολη.
Τέλος, η Σύγκλητος ζητεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων να δεχθούν τα αιτήματα επανεξέτασης των
φοιτητών, που έχασαν εξετάσεις τη Δευτέρα 28-1-2019
εξαιτίας της έλλειψης μεταφορικού μέσου από πλευράς
Αστικού ΚΤΕΛ.
4. Η Σύγκλητος εκτιμά ότι τα προβλήματα από την παρουσία
αδέσποτων

ζώων

στον

χώρο

της

Πανεπιστημιούπολης

παραμένουν οξυμμένα τόσο για την ασφάλεια των φοιτητών και
του προσωπικού όσο και για την τήρηση συνθηκών υγιεινής.

Παρόλη

την

προσπάθεια

εμβολιασμού

και

ελεγχόμενης

στείρωσης από τις Αρχές του Δήμου και της Περιφέρειας, τα
προβλήματα συνεχίζουν. Ζητείται από το Δήμο Ιωαννιτών, με τη
συνδρομή

της

Περιφέρειας

Ηπείρου,

η

επέκταση

των

εγκαταστάσεων του υφιστάμενου κυνοκομείου στην έκταση που
διατέθηκε από το Πανεπιστήμιο, ώστε στην Πανεπιστημιούπολη
Ιωαννίνων να προκύψουν κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
Ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο ζητείται ο εμβολιασμός όλων
των σκύλων που έχουν αφεθεί στη διάρκεια του χειμώνα.

Για όλα τα παραπάνω θέματα, η Σύγκλητος θα προβεί σε
παραστάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Τέλος, η Διοίκηση του Ιδρύματος θα δώσει Συνέντευξη Τύπου για
τα θέματα αυτά, την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00
στην Αίθουσα Συγκλήτου.

