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Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία εκφράηει τθ βακφτατθ ανθςυχία τθσ για τισ εξελίξεισ που αφοροφν τθ
χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων από τθν κυβζρνθςθ. φμφωνα με τισ προεκλογικζσ εξαγγελίεσ
των κομμάτων που κυβερνοφν, προτεραιότθτά τουσ αποτελοφςε θ ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ και θ επίλυςθ του προβλιματοσ του οικονομικοφ ςτραγγαλιςμοφ των Πανεπιςτθμίων.
Ωςτόςο, θ κυβζρνθςθ ςυνζχιςε και επζτεινε τθν πολιτικι των προκατόχων τθσ τα τελευταία χρόνια,
πολιτικι ουςιαςτικισ εγκατάλειψθσ τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Προχϊρθςε ςε καινοφργιεσ
μεγάλεσ περικοπζσ τθσ τάξθσ του 20% ςτον τακτικό προχπολογιςμό των ιδρυμάτων για το 2016. Με
τθ νζα αυτι μείωςθ ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ τουσ μειϊνεται ςυνολικά ζωσ και 73% ςτο
διάςτθμα 2009-2016. Οι ςυνεχιηόμενεσ αυτζσ περικοπζσ ςτθ χρθματοδότθςθ των ιδρυμάτων
προκαλοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθ λειτουργία τουσ, φζρνοντάσ τα πλζον ςε αδυναμία κάλυψθσ
ακόμθ και των βαςικϊν ανελαςτικϊν λειτουργικϊν δαπανϊν τουσ, ενϊ δεν καλφπτονται πλζον
ςτοιχειϊδεισ ερευνθτικζσ ανάγκεσ (π.χ. ενθμζρωςθ βιβλιοκθκϊν, ςυνδρομζσ περιοδικϊν).
Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία κεωρεί ότι αποτελεί ςυνταγματικι υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ θ
χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τουσ. Αυτό
προχποκζτει τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςτακεροφ και ρεαλιςτικοφ πλαιςίου χρθματοδότθςθσ τθσ
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για να είναι ςε κζςθ τα πανεπιςτιμια να λειτουργιςουν αξιοπρεπϊσ
και να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Σαυτόχρονα, όμωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
γενικότερα οικονομικά προβλιματα τθσ χϊρασ, δεν ζχει τθν ψευδαίςκθςθ ότι θ πανεπιςτθμιακι
κοινότθτα μπορεί να ηθτά χρθματοδότθςθ χωρίσ κριτιρια και αξιολόγθςθ. Θεωρεί επίςθσ ότι είναι
πλζον επιτακτικι θ ανάγκθ τα ίδια τα πανεπιςτιμια να αναηθτιςουν τρόπουσ εξεφρεςθσ
ςυμπλθρωματικϊν οικονομικϊν πόρων για τθν επιβίωςι τουσ.
Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία καλεί τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ:
 να διαμορφϊςει ζνα ςυγκροτθμζνο και ςαφζσ πλαίςιο πενταετίασ για τθ χρθματοδότθςθ των
πανεπιςτθμίων, το οποίο να αξιολογεί τα ιδρφματα, αλλά και να καλφπτει τισ αξιολογθμζνεσ
ανάγκεσ τουσ. Σο πλαίςιο αυτό πρζπει να προςδιορίηει και το ποςοςτό ςυμμετοχισ των πόρων
(ΕΛΚΕ, Αξιοποίθςθ περιουςίασ κ.τ.λ.) πζραν του τακτικοφ προχπολογιςμοφ για τθν ζρευνα και να
μθν καλφπτει τα κενά τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ αφαιρϊντασ ιδίουσ πόρουσ των
Πανεπιςτθμίων –π.χ. εξωκϊντασ τα Πανεπιςτιμια να καλφψουν λειτουργικζσ δαπάνεσ τουσ
εξανεμίηοντασ τα αποκεματικά των Ειδικϊν Λογαριαςμϊν Ζρευνασ (ΕΛΚΕ). Κάτι τζτοιο αποςτερεί
ηωτικοφσ πόρουσ από τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ και τισ υποτροφίεσ των φοιτθτϊν,
 να διαμορφϊςει ζνα πενταετζσ ςχζδιο για τθν κάλυψθ των εκατοντάδων κενϊν κζςεων που
ζχουν προκφψει από ςυνταξιοδοτιςεισ μελϊν ΔΕΠ, με αξιολόγθςθ των αναγκϊν,
 να προχωριςει ςε εξορκολογιςμό τθσ δομισ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ζχοντασ κζςει με
ςαφινεια και μετά από διαβοφλευςθ τα κριτιρια που κα εφαρμοςτοφν.

Παράλλθλα, καλεί τον Πρφτανθ του Α.Π.Θ. να ςυμβάλει από τθ μεριά του ςτθ δθμιουργία των
κατάλλθλων προχποκζςεων για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ, τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
και τθσ ζρευνασ, κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ κοινωνικισ ανταπόκριςθσ
του Α.Π.Θ. Ειδικότερα κα πρζπει:
 να εντείνει τθν προςπάκεια για εξορκολογιςμό των δαπανϊν (π.χ. για ενεργειακι κατανάλωςθ,
ενοικίαςθ κτιρίων, ςυντιρθςθ δαςϊν και αγροκτθμάτων κ.ά),
 να καταρτίςει ζνα ιεραρχθμζνο ςτρατθγικό ςχζδιο οικονομικισ ανάπτυξθσ του ιδρφματοσ για
τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του και τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν
οικονομικϊν πόρων,
 να εκπλθρϊςει τθν προεκλογικι υπόςχεςι του για διαφανι καταγραφι τθσ περιουςίασ και
των εςόδων και των εξόδων του Ιδρφματοσ, προκειμζνου να είναι πειςτικό το επιτακτικό αίτθμα
του Α.Π.Θ. για τθ δθμόςια χρθματοδότθςι του. Πρζπει, επομζνωσ, να γίνουν γνωςτά ςτθν
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα τα ζςοδα από τον ΕΛΚΕ και τθν Εταιρεία Αξιοποίθςθσ (κυλικεία,
ενοίκια κ.τ.λ.), οι δαπάνεσ ςε ενοίκια για τθ ςτζγαςθ μονάδων (και θ αναγκαιότθτά τουσ
δεδομζνθσ τθσ φπαρξθσ αναξιοποίθτων υποδομϊν), οι δαπάνεσ υπζρ των δαςϊν και των
αγροκτθμάτων, οι δαπάνεσ για το ΚΕΔΕΚ και τθν αναβάκμιςι του, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι
δαπάνθ. Παράλλθλα, να προχωριςει ςτθν καταγραφι των ελεφκερων χϊρων ςτο Κδρυμα και
ςτον ςχεδιαςμό τθσ αξιοποίθςισ τουσ.
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