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Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το οποίο 
εκφράζει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχει θέσει ως στόχο την 
ανάπτυξη της φροντίδας των φοιτητών με πρωταρχικό στόχο την ανέγερση νέων 
φοιτητικών εστιών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 

 
Τα θέματα φοιτητικής μέριμνας διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το 
οποίο καθορίζει τους δικαιούχους των παροχών, με βάση εισοδηματικά και 
κοινωνικά κριτήρια. Η Πρυτανεία μεσολαβεί προς την κεντρική κυβέρνηση αλλά και 
τις αυτοδιοικητικές αρχές, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου, για να 
καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενέστερων οικονομικά φοιτητών, δικαιούχων αλλά 
και μη δικαιούχων φοιτητών, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων διαφέρει 
ελάχιστα από εκείνο των τυπικά δικαιούχων. 
 
Το Ίδρυμα υποστηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις των φοιτητών από την Πολιτεία σε 
ό,τι αφορά την αύξηση των δαπανών για τη φοιτητική μέριμνα - στέγαση, σίτιση και 
μεταφορά. Η Πρυτανεία επαναφέρει το αίτημά της προς το Υπουργείο Παιδείας για 
την διαρκή ανάγκη αυξημένης χρηματοδότησης για τη φοιτητική μέριμνα. Η 
Πολιτεία σε συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση οφείλει να βρει 
βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της στέγασης των 120 δικαιούχων φοιτητών του 
Ηρακλείου μέχρι την ανέγερση φοιτητικών εστιών στην Πανεπιστημιούπολη των 
Βουτών. 

 
Η τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και Δήμος) καλούνται να λάβουν αναγκαία 
μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των φοιτητών από το κέντρο 
των πόλεων προς τις δύο Πανεπιστημιουπόλεις. Η αύξηση των δρομολογίων τις 
ώρες αιχμής, η εξασφάλιση κάλυψης περισσοτέρων περιοχών των πόλεων προς τις 
πανεπιστημιουπόλεις, η μείωση του κόστους των μηνιαίων καρτών και η αύξηση 
των δωρεάν καρτών για τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές αποτελούν 
δράσεις που πρέπει να τύχουν επιπλέον χρηματοδότησης.  
 
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία να δώσουμε τα 
καλύτερα εφόδια και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της παιδείας αλλά και την 
δυνατότητα στους φοιτητές να μπορούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
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