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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για το
θέμα της χρηματοδότησης των ΑΕΙ.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 6η Συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2012, αφού
έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας καθώς και τις πρόσφατες
εξελίξεις στο σχετικό θέμα καταλήγει στα ακόλουθα:
Σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, και
προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, να εγκριθούν οι
προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων από τις αντίστοιχες Συγκλήτους και να
χρηματοδοτηθούν κανονικά από την Πολιτεία καθώς δεν υπάρχει χρόνος για την
εκλογή Σ.Ι. τα οποία σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011 θα ενέκριναν τους
προϋπολογισμούς.
Με δεδομένες τις τεράστιες απώλειες που υπέστησαν πρόσφατα όλα τα Ιδρύματα α)
από το κούρεμα των ομολόγων που είχαν αγοράσει ορισμένα από αυτά από χρήματα
των ΕΛΚΕ ή/και των κληροδοτημάτων και β) από τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων
των τακτικών προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδας για την
αγορά ομολόγων, πράγμα που σήμερα έχει ως συνέπεια απώλειες ύψους 80% των
διαθεσίμων τους, η Κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να αναπληρωθούν άμεσα οι απώλειες που έχουν υποστεί τα Ιδρύματα.
Η κυβέρνηση συνεπώς θα πρέπει να ορίσει χρονοδιάγραμμα που να εγγυάται ότι τα
χρήματα που χάθηκαν λόγω PSI θα επιστρέψουν στα πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλους
δημόσιους οργανισμούς. Ας σημειωθεί ότι σε ορισμένα ΑΕΙ χάθηκαν χρήματα που δεν
προέρχονταν από άμεσες κρατικές πηγές, όπως για παράδειγμα χρήματα από το
ΤΣΜΕΔΕ (Πολυτεχνεία) ή άλλες επιχορηγήσεις. Θα πρέπει να εξετασθούν και
εναλλακτικές λύσεις, όπως η δωρεά ισόποσης αξίας ακινήτων και γης.
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Τέλος, το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως η
πανεπιστημιακή κοινότητα για τις συνολικές απώλειες, που έχουν υποστεί τα
Πανεπιστήμια.
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