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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 23 Απριλίου 2015
Η υ ρνηση προχώρησε προχθες σε μια πρωτόγνωρη αι εξωφρενι ή εν ργεια. Με πρ ξη
νομοθετι ο περιεχομ νου υποχρεώνει τα Πανεπιστήμια (αλλ αι λλους Δημόσιους φορείς,
όπως Δήμους, Επριφ ρειες .λ.π.) να αταθ σουν τα ταμεια τους διαθ σιμα στην ρ πεζα της
Ελλ δας.
Η υ ρνηση, χωρίς να υπολογίζει τις συν πειες, προσπαθεί να υφαρπ ξει τα χρήματα των
Πανεπιστημίων που δεν της ανή ουν. Παρ λληλα, δεν ανταπο ρίνεται ο τε στις στοιχειώδεις
υποχρεώσεις της απ ναντι σ’ αυτ . Συγ ε ριμ να α) περι όπτει δραστι α όμη ι αυτή την
εξευτελιστι ή χρηματοδότηση που είχε ατρα υλήσει στα τραγι χαμηλ επίπεδα του 2014 αι
) δεν χει ε ταμιε σει ο τε να ευρώ ο τε προς να Πανεπιστήμιο από τη χρηματοδότηση του
2015. Αντί αυτο , ζητ
αι να πληρωθεί από π νω, από ξ να χρήματα. α χρήματα αυτ ,
προ ρχονται από διεθνή ανταγωνιστι ερευνητι προγρ μματα, από ιδιωτι ς χορηγίες, από τα
ληροδοτήματα των Πανεπιστημίων, από παρεχόμενες υπηρεσίες των Πανεπιστημίων προς
τρίτους αι λλες πηγ ς επίσης σχετες με την υ ρνηση. Οι Πρυτ νεις σε αμία περίπτωση δεν
χουν δι αίωμα να τα διαθ σουν για αλλότριους σ οπο ς.
α Πανεπιστήμια ήδη δε μπορο ν να λειτουργήσουν. Με την εν ργεια αυτή της υ ρνησης, ε τός
των λλων, δε θα μπορο ν να πληρωθο ν οι μισθοί χιλι δων ν ων ερευνητών, μεταπτυχια ών
φοιτητών, υποψήφιων διδα τόρων, μεταδιδα τορι ών ερευνητών, τεχνι ών ρευνας .λ.π.
Ζητ με από την υ ρνηση να μην επιμείνει στην « λοπή» των χρημ των αυτών που δεν της
ανή ουν αι θα οδηγήσουν στην ανεργία αι στην αν χεια χιλι δες ν ους επιστήμονες αι τα
Πανεπιστήμια μας στην απαξίωση, τη διεθνή απομόνωση αι το μαρασμό.
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