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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θζμα: Για τθ νζα μείωςθ ςτθ χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ είχε εκφράςει πριν λίγουσ μινεσ τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ για τα προβλιματα
λειτουργίασ των πανεπιςτθμίων ωσ αποτζλεςμα τθσ δραματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν
οποία αυτά ζχουν περιζλκει λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ υποχρθματοδότθςθσ τουσ τα τελευταία ζτθ.
Δεν πζραςε λίγοσ καιρόσ και το Υπουργείο Παιδείασ ανακοίνωςε νζεσ μειώςεισ κατά 20% (με
απαίτθςθ μάλιςτα για πλεόναςμα 3%) ςτον τακτικό προχπολογιςμό όλων των Ιδρυμάτων για το
2016. Με τθ νζα αυτι μείωςθ ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ τουσ μειϊνεται ςυνολικά ζωσ και 73%
ςτο διάςτθμα 2009-2016.
Η ςυνεχιηόμενθ αυτι υποχρθματοδότθςθ των ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια, τα φζρνει ςε
αδυναμία κάλυψθσ ακόμθ και των βαςικϊν ανελαςτικϊν δαπανϊν που αφοροφν ςτθ λειτουργία
τουσ με αποτζλεςμα να τίκεται ςε κίνδυνο ακόμθ και αυτι θ ςτοιχειϊδθσ λειτουργία τουσ.
Παράλλθλα θ υποςτελζχωςθ λόγω μείωςθσ του προςωπικοφ και μθ αναπλιρωςισ του προκαλεί
ςθμαντικά προβλιματα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αλλά και ςτθ διοικθτικι λειτουργία των
Ιδρυμάτων. Σθμαντικό πρόβλθμα αναδεικνφεται και θ αδυναμία ςυντιρθςθσ των υποδομών και
εξοπλιςμοφ τουσ αλλά και θ διακοπι πρόςβαςθσ του προςωπικοφ και των φοιτθτών του ςτισ
διεκνείσ επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ λόγω αδυναμίασ πλθρωμισ τθσ εκνικισ ετιςιασ ςυνδρομισ.
Η οικονομικι ενίςχυςθ των ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αποτελεί ςυνταγματικι
υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ υποχρεοφται να διαςφαλίηει τθν ομαλι
λειτουργία τουσ.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείασ και τθν Κυβζρνθςθ ςτο ςφνολο τθσ


να κζςει ςε προτεραιότθτα τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ωσ οφείλει
από το Σφνταγμα, αναγνωρίηοντασ ζτςι τθ ςυμβολι τθσ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι
ανάπτυξθ τθσ χώρασ, που τόςο ανάγκθ ζχει θ χώρα αυτι τθ ςτιγμι.



να βρει τρόπουσ για τθν άμεςθ οικονομικι ενίςχυςθ των πανεπιςτθμίων για να
καλυφκοφν τουλάχιςτον ςε αυτι τθ φάςθ οι βαςικζσ ανελαςτικζσ δαπάνεσ και να
λειτουργιςουν ςτοιχειωδώσ τα πανεπιςτιμια.
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Είναι πλζον επιτακτικι ανάγκθ να ανοίξει ο διάλογοσ τόςο από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ όςο και
ςτθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα για τθν επίλυςθ των δραματικϊν οικονομικϊν προβλθμάτων
που αντιμετωπίηουν τα Πανεπιςτιμια και τθν αναηιτθςθ τρόπων εξεφρεςθσ ςυμπλθρωματικϊν
οικονομικϊν πόρων για τθν επιβίωςθ των πανεπιςτθμίων.
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