ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Πρόταση ψηφίσματος
Για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου
Τα Πανεπιστήμια έχουν περιέλθει σε τραγική οικονομική και λειτουργική κατάσταση εξαιτίας της
βαρύτατης περικοπής της δημόσιας χρηματοδότησης. Οι προϋπολογισμοί των Πανεπιστημίων
είναι μειωμένοι κατά 80% περίπου σε σύγκριση με το 2009, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία
των ιδρυμάτων. Επιπλέον, αναμένεται νέα περικοπή κατά 20% για το 2016 σε σχέση με το 2015,
εξαναγκάζοντας τα ιδρύματα στην κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση πλασματικών
προϋπολογισμών, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν καθώς πολλές φορές οι
στοιχειώδεις ανάγκες (φως, νερό, τηλέφωνα, θέρμανση κλπ) ξεπερνούν από μόνες τους τη
συνολική κρατική επιχορήγηση. Παράλληλα, οι προκηρύξεις νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού
είναι παγωμένες για χρόνια οδηγώντας σε γήρανση και μαρασμό τα ιδρύματα. Ελλείψει
διδακτικού προσωπικού συνάπτονται συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
εξευτελιστικούς όρους εργασίας.
Το μήνυμα που στέλνουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων που κινούνται στο πλαίσιο των
μνημονίων στα Πανεπιστήμια είναι δυστυχώς μονίμως το ίδιο και σαφές: βρείτε μόνοι σας πηγές
χρηματοδότησης, όπως δίδακτρα υπό μορφή τελών ακόμη και στο προπτυχιακό επίπεδο, αλλιώς
θα κλείσετε. Το μήνυμα αυτό το επιστρέφουμε.
Τα ΑΕΙ, προκειμένου να επιβιώσουν μετά τις δραματικές περικοπές της χρηματοδότησής τους,
οδηγούνται στη χρησιμοποίηση των ΕΛΚΕ σα μοχλό για τη χρηματοδότησή τους. Η ΠΟΣΔΕΠ
εκφράζει την διαφωνία της, αφού μοιραία αυτό οδηγεί είτε στην κατανομή ανάλογα με τη
συμμετοχή του Τμήματος στα έσοδα του ΕΛΚΕ από ερευνητικά προγράμματα-ιδιωτική
χρηματοδότηση ή/ ακόμη και ανάλογα με τα χρήματα που εισπράττονται από δίδακτρα. Η
υλοποίηση τέτοιων προτάσεων θα οδηγήσει πολύ γρήγορα στην αδυναμία λειτουργίας και στο
κλείσιμο μεγάλου αριθμού παν/κών τμημάτων. Για την ΠΟΣΔΕΠ το κεντρικό ζητούμενο παραμένει
η ανάληψη από την Πολιτεία των ευθυνών της απέναντι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με άμεσο
μέτρο την επαναφορά της χρηματοδότησής του ως ποσοστό του προϋπολογισμού στα προ της
κρίσης επίπεδα.
Απαιτούμε από την Πολιτεία:





Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Πανεπιστημίων
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Θέσπιση άμεσων μέτρων για την οικονομική ανακούφιση των Ιδρυμάτων (π.χ. καθορισμός
ειδικών τιμολογίων σε λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μείωση δημοτικών
τελών, απαλλαγή των Ιδρυμάτων από το ΦΠΑ, κ.λπ.) και έκτακτη επιχορήγηση.
Διορισμούς μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού σε οργανικές-μόνιμες θέσεις
που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ιδρυμάτων και πραγματοποίηση εξελίξεων
μελών ΕΕΠ.

Καλούμε το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενους, φοιτητές, να
συμπορευτούμε αγωνιστικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, με στόχο την εξασφάλιση
δωρεάν και υψηλού επιπέδου σπουδών σε όλα τα επίπεδα.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να «σωθεί» διαλύοντας τα πανεπιστήμια και το κοινωνικό κράτος. Η άμεση
στήριξή τους είναι προϋπόθεση για να κρατηθεί η ελπίδα στη χώρα και ειδικά στη νεολαία
ζωντανή.
Ως πρώτο βήμα έμπρακτης αντίστασης στην οικονομική κατάρρευση των πανεπιστημίων και ως
μήνυμα ενότητας με τα άλλα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται σήμερα συμμετέχουμε στην
Απεργία της Πέμπτης 03.12.2015.

