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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 14.12.2016 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από χθες, 13/12/2016, βρίσκεται υπό κατάληψη από Συλλόγους 

Οικοτρόφων ΦΕΑ, ΝΦΕΕΜΠ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΕΠΑ, με αιτήματα σε σχέση με 

τη φοιτητική μέριμνα. Σε σχέση με τα αιτήματα των φοιτητών που μας επιδόθηκαν 

εγγράφως και για τα θέματα αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σημειώνουμε τα εξής: 

 1. Η αντικατάσταση των σωληνώσεων που παρουσιάζουν προβλήματα στη ΦΕΑ ήταν 

δρομολογημένη και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16/12. Σήμερα το πρωί υπογράφηκε 

η ανάθεση στον Ανάδοχο 

2. Η επιδιόρθωση των 2 από τα 3 ασανσέρ που δε λειτουργούν στη ΦΕΑ ήταν 

δρομολογημένη και θα ξεκινήσει την Πέμπτη 15/12. Σήμερα το πρωί υπογράφηκε η 

σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο 

3. Η εγκατάσταση ασύρματου ίντερνετ στη ΦΕΑ, όσον αφορά την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη 

λειτουργία του δικτύου από το αρμόδιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δε δύναται 

να αναλάβει τη διαχείριση του δικτύου παρά μόνο την εγκατάσταση, όπως ήδη 

μεταφέραμε στις μεταξύ μας συναντήσεις. 

4. Άμεσα θα ανατεθεί πλήρης έλεγχος και επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 

στη ΦΕΑ 

5. Για την επισκευή των λεβήτων καυστήρων στις ΝΦΕΕΜΠ εγκρίθηκε δαπάνη που 

θα καλύψει την πλήρη λειτουργικότητά τους. Σήμερα το αρμόδιο συνεργείο συνεχίζει 

να αποκαθιστά τη λειτουργικότητα θέρμανσης και ζεστού νερού. Άμεσα και σε 

συντονισμό με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΠ θα καταγραφεί το σύνολο των τεχνικών 

θεμάτων και θα συνταχθεί μελέτη για την συνολική και μόνιμη λύση τους.  

6. Για τους 100 φοιτητές που δεν πήραν δωμάτιο στη ΦΕΠΑ, το αίτημα του 

Πανεπιστημίου να στεγαστούν από 8/1/2017 θα ικανοποιηθεί μέχρι τις 8/1/2017. 

Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί μόλις ανατεθεί η στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχείο, 

όπως είχαμε δεσμευτεί και σε συνάντησή μας την Παρασκευή 9/12/2016 

7. Η ανακαίνιση της Β' ΦΕΠΑ δεν είναι αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι αρμοδιότητα 

του ΕΚΠΑ 

 

Εκ της Διοίκησης 


