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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Για τη νέα μείωση στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων
Η ΠΟΣΔΕΠ είχε εκφράσει πριν λίγους μήνες την έντονη ανησυχία της για τα προβλήματα
λειτουργίας των πανεπιστημίων ως αποτέλεσμα της δραματικής οικονομικής κατάστασης στην
οποία αυτά έχουν περιέλθει λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης τους τα τελευταία
έτη.
Δεν πέρασε λίγος καιρός και το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε νέες μειώσεις κατά 20% (με
απαίτηση μάλιστα για πλεόνασμα 3%) στον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Ιδρυμάτων για το
2016. Με τη νέα αυτή μείωση ο τακτικός προϋπολογισμός τους μειώνεται συνολικά έως και
73% στο διάστημα 2009-2016, ενώ η συνολική ύφεση της οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια είναι
της τάξης του 30%. Γιατί τα Παν/μια θα πρέπει να συμμετέχουν δυσανάλογα στο τίμημα της
κρίσης; Γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει στον κατήφορο μιας πολιτικής που η ίδια κατήγγειλε ως
αντιπολίτευση;
Η συνεχιζόμενη αυτή υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια, τα φέρνει σε
αδυναμία κάλυψης ακόμη και των βασικών ανελαστικών δαπανών που αφορούν στη
λειτουργία τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και αυτή η στοιχειώδης
λειτουργία τους. Παράλληλα η υποστελέχωση λόγω μείωσης του προσωπικού και μη
αναπλήρωσής του προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη
διοικητική λειτουργία των Ιδρυμάτων. Σημαντικό πρόβλημα αναδεικνύεται και η αδυναμία
συντήρησης των υποδομών και εξοπλισμού τους αλλά και η διακοπή πρόσβασης του
προσωπικού και των φοιτητών του στις διεθνείς επιστημονικές βιβλιοθήκες λόγω αδυναμίας
πληρωμής της εθνικής ετήσιας συνδρομής.
Η οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συνταγματική
υποχρέωση της πολιτείας, στα πλαίσια της οποίας υποχρεούται να διασφαλίζει την ομαλή
λειτουργία τους.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση στο σύνολο της


να θέσει σε προτεραιότητα την έμπρακτη στήριξη της ανώτατης εκπαίδευσης, ως
οφείλει από το Σύνταγμα, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή της στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα αυτή τη στιγμή.
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να βρει τρόπους για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημίων για να
καλυφθούν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση οι βασικές ανελαστικές δαπάνες και να
λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα πανεπιστήμια.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο
και στην πανεπιστημιακή κοινότητα για την επίλυση των δραματικών οικονομικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια και την αναζήτηση τρόπων εξεύρεσης
συμπληρωματικών οικονομικών πόρων για την επιβίωση των πανεπιστημίων. Η Αν. Υπουργός
Παιδείας δεσμεύθηκε στην ΕΓ της Ομοσπονδίας μας, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για κοινή
συνάντηση με τον Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα αυτό.
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