
 

 

Αθήνα,  23 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

1. Υγείας 

2. Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Θέμα: «Μετακινήσεις φοιτητών-Επανένωση Οικογενειών»  

 

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα εκδόθηκαν δύο ΚΥΑ, με την δεύτερη με Αριθμ.  

Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588  (ΦΕΚ/Β/5509/15 Δεκεμβρίου 2020) να αντικαθιστά την υπό  στοιχεία  

Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και 

την Πέμπτη 7 Ιανουα-ρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486) . 

Και στις δύο εκδοθείσες ΚΥΑ της τελευταίας εβδομάδας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη 

για την επανένωση των οικογενειών που έχουν σαν μέλη τους φοιτητές που φοιτούν σε άλλη 

από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους Περιφερειακή ενότητα πλην της άπαξ μετακίνησης μόνο 

προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τη  μετακίνηση  για  λόγους  συμμετοχής  σε  κλινικές  

ασκήσεις  φοιτητών  τελευταίου  έτους  προγράμματος  σπουδών  α’  κύκλου  

Τμημάτων/Σχολών  Επιστημών  Υγείας Α.Ε.Ι και επεκτάθηκε στις 15/12/2020 μόνο για λόγους 

φοίτησης Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου 

Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  καθώς  και  

σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης είναι λίγες μέρες πριν τις εορτές της περιόδου να 

μην υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι όσοι/όσες φοιτητές/ριες κάνουν χρήση της επιτρεπόμενης 

άπαξ μετακίνηση στον τόπο μόνιμης κατοικίας έως και 7 Ιανουαρίου 2021 θα μπορέσουν να 

μετακινηθούν ξανά και προς τον τόπο όπου φοιτούν. 

Επειδή υπάρχει μεγάλη μερίδα φοιτητών που λόγω των μέτρων που ίσχυσαν κατά το 

δεύτερο κύμα της πανδημία, παραμένουν στον τόπο φοίτησης που βρίσκεται σε άλλη πλην του 

τόπου μόνιμης κατοικία Περιφερειακή Ενότητα 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2913

Ημερομ. Κατάθεσης:

23/12/2020



Επειδή η επιλογή αυτή ήταν εν πολλοίς και αναγκαστική αφού η οικοσκευή, τα χρειώδη, 

τα  συγγράμματα και άλλα αναγκαία για τις σπουδές τους υλικά δεν ήταν επιθυμητό αλλά ούτε 

και δυνατόν να μεταφερθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν 

Επειδή η δηλωμένη πρόθεση για επανένωση των οικογενειών ενόψει των γιορτών της 

περιόδου δεν μπορεί να εξαιρεί την μερίδα αυτή των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν 

άπαξ στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους αλλά απαιτείται εκ των προτέρων η εγγύηση της 

πολιτείας για την μετάβασή τους ξανά στον τόπο φοίτησης εφ΄όσον βρίσκεται σε άλλη από τον 

τόπο της μόνιμης κατοικίας Περιφερειακή Ενότητα 

Επειδή σε άλλη πριν της ανωτέρω δυνατότητας, η μόνη επιλογή επανένωσης, σύμφωνα 

με τα ισχύοντα σήμερα, συνεπάγεται την εγκατάλειψη της φοιτητικής τους κατοικίας ή/και την 

μεταφορά των χρειωδών στον τόπο μόνιμης κατοικίας   

Επειδή τέτοια πρόβλεψη διευρύνθηκε μεν στην εν λόγω ΚΥΑ με Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

80588  (ΦΕΚ/Β/5509/15 Δεκεμβρίου 2020) για λόγους φοίτησης μόνο Δοκίμων Υπαστυνόμων, 

Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών 

και Αστυφυλάκων  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  καθώς  και  σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων 

Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να τροποποιήσουν άμεσα την εν λόγω ΚΥΑ με Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

80588  (ΦΕΚ/Β/5509/15 Δεκεμβρίου 2020) προκειμένου να προβλεφθεί εκτός από 

την μετακίνηση άπαξ προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας και η δυνατότητα 

επιστροφής όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών σε άλλη πλην του τόπου μόνιμης 

κατοικία Περιφερειακή Ενότητα όπου και φοιτούν; 

2. Προτίθεστε να εξασφαλίσετε την μετακίνηση των φοιτητών/φοιτητριών χωρίς 

κόστος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γιαννούλης Χρήστος 



Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κων/νος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπάρκας Κων/νος 

Μπουρνούς Ιωάννης 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γεώργιος  

Φίλης Νικόλαος 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 




