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ΔΕΛΤΙΟ

Τ ΥΠΟΥ

Θέμα: Οι επιπρόσθετες επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας στα Πανεπιστήμια: Το «Δώρον
άδωρον» και ο εμπαιγμός των Πανεπιστημίων, των φοιτητών και των γονιών τους.

Η έκδοση τριών πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων για πρόσθετη χρηματοδότηση επιτρέπει
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει
καλά: να εμφανίζεται στα ΜΜΕ και να κομπάζει ότι έδωσε χρήματα για τη σίτιση των φοιτητών
(που η προηγούμενη – ανάλγητη – Κυβέρνηση είχε κόψει) και για να λειτουργήσουν τα ΠΜΣ (που
δεν έχουν δίδακτρα, γιατί αυτά υποστηρίζει). Και μάλιστα, θα μπορεί να διατείνεται ότι έδωσε τα
χρήματα στα Πανεπιστήμια αλλά αυτά δεν τα απορρόφησαν, χωρίς να εξηγεί ότι το ίδιο το
Υπουργείο φταίει, με την ολιγωρία του, για την αδυναμία απορρόφησης. Βέβαια, για να είμαστε
δίκαιοι, και άλλες φορές η πρόσθετη χρηματοδότηση δόθηκε αργά, άλλοτε Αύγουστο και άλλοτε
Σεπτέμβριο – ποτέ όμως Δεκέμβριο!
Τα δεδομένα:
Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 186851/Β2 (19-11-2015), ο κ Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων έδωσε στα Πανεπιστήμια πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού ύψους
965.000€, για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών για το οικονομικό έτος 2015.
Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 202153/Β2 (10-12-2015), ο κ Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων έδωσε στα Πανεπιστήμια ακόμη μια πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού
ύψους 415.000€, για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών για το οικονομικό έτος 2015.
Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 191846/26-11-2015/Β2, ο κ Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων έδωσε στα Πανεπιστήμια τη δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών έτους 2015, συνολικού ύψους 1.180.000 €, από τους
προϋπολογισμούς των οικείων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με χρήση των ταμειακών
υπολοίπων οικονομικού έτους 2014.
Για να δαπανήσουν τα παραπάνω ποσά, τα Πανεπιστήμια πρέπει:
Να προβούν άμεσα σε τροποποίηση του προϋπολογισμού τους για το 2015, δηλαδή να
ετοιμάσουν οι οικονομικές υπηρεσίες του κάθε Πανεπιστημίου την τροποποίηση του
προϋπολογισμού του 2015, να την καταθέσει ο Πρύτανης στο Συμβούλιο Ιδρύματος, να τον
εγκρίνει το Συμβούλιο Ιδρύματος, να αποσταλεί ο νέος προϋπολογισμός στο ΥΠΕΘ και να
εκδοθεί απόφαση έγκρισης του τροποποιημένου προϋπολογισμού. Ανάλογα με το πόσο
γρήγορα έδρασε (ή δεν έδρασε) το κάθε Πανεπιστήμιο, αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από
μια ως τρεις φορές, δηλαδή μεμονωμένα για κάθε χρηματοδότηση ή συνολικά για όλες μαζί.
Για τις δαπάνες σίτισης πρέπει αμέσως μετά να επεκταθεί η σύμβαση των παρόχων σίτισης
(για να μην αναφερθούμε εδώ στο απαράδεκτο σύστημα που ισχύει για τις αναθέσεις αυτές,

όπου πληρώνονται οι πάροχοι με ένα ευτελές ποσό για κάθε γεύμα, είτε το δίνουν, είτε όχι –
και από τα «όχι» βγαίνει το κέρδος τους), να δοθούν κάποιες δεκάδες κάρτες σε φοιτητές για
τις μέρες που έμειναν… μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου! Τονίζουμε ότι εφόσον η πρόσθετη
επιχορήγηση είναι μόνο για το 2015, δεν μπορούν οι πρόσθετες κάρτες να ισχύουν ούτε μέχρι
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, ούτε καν μέχρι το τέλος του εξαμήνου! Δηλαδή θα δοθούν
κάρτες που μετά από λίγες μέρες θα ακυρωθούν….
Για τις δαπάνες των μεταπτυχιακών πρέπει αμέσως μετά να γίνουν διαδικασίες για την
πραγματοποίηση των δαπανών, δηλαδή να γίνουν αναθέσεις ή επέκταση υπαρχουσών
συμβάσεων για αναλώσιμα (εργαστηριακά ή άλλα), για αγορά ή επισκευή εξοπλισμού, κλπ,
κλπ, κλπ. Ας σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε αυτό είναι δυνατό γιατί,
εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη διενεργήσει σχετικούς διαγωνισμούς, περαιτέρω προμήθειες
εξοπλισμού ή αναλωσίμων συνιστούν μη σύννομη κατάτμηση προμήθειας.
Και όλα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015!
Με απλά λόγια: Οι πρόσθετες επιχορηγήσεις για τη σίτιση και η κάλυψη δαπανών των
μεταπτυχιακών δεν πρόκειται να απορροφηθούν, παρά μόνο σε ελάχιστο ποσοστό, καθότι είναι
γνωστό ότι η γραφειοκρατία για την απορρόφηση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και
απαιτούνται δύο δεκάδες έγγραφα και διαδικαστικά βήματα !
Συνεπώς, οι επιχορηγήσεις αυτές θα μεταφερθούν στα αδιάθετα υπόλοιπα του 2015, που όμως
δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν τα Πανεπιστήμια χωρίς τη ρητή άδεια του Υπουργείου!
Το συμπέρασμα:
Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η άγνοια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου εκτείνεται και σε
άγνοια στοιχειωδών διαδικασιών διοίκησης. Γι’ αυτό κλίνουμε στην πιθανότερη εκδοχή, ότι
δηλαδή είναι απολύτως ενήμερη για την πραγματικότητα, που δεν επιτρέπει να γίνει σοβαρή
απορρόφηση των κονδυλίων αυτών και συνειδητά επιλέγει μια προσχηματική διαδικασία (βλ. 1)
που, δυστυχώς, μας εμπαίζει όλους: Πανεπιστήμια, φοιτητές και γονείς.
Εν κατακλείδι: Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Υπουργού Παιδείας προς τα Πανεπιστήμια είναι
«δώρον άδωρον» και ο εμπαιγμός συνεχίζεται. Μέχρι πότε; Είμαστε σίγουροι όχι για πολύ.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
της

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Συνημμένα:
[1] Απόφαση ΓΣΕΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
http://news.uoc.gr/news/2015/14-12/PMS.Psifisma.pdf

Κοινοποίηση:
Γραφείο πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 106
74, ΑΘΗΝΑ.
Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, Λεωφόρος Συγγρού 340, Καλλιθέα 17673,
proedros@nd.gr
Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ, Κυρία Φώφη Γενηματά, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα, pasok@pasok.gr
Γ. Γραμματέα της Κ.Ε. ΚΚΕ, Κύριο Δημήτριο Κουτσούμπα, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, 14231,
mailbox@kke.gr

Πρόεδρο “TO ΠΟΤΑΜΙ”, Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα info@topotami.gr
Πρόεδρο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”, Κύριο Πάνο Καμμένο, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, 17671
Καλλιθέα, http://www.anexartitoiellines.gr
Πρόεδρο «Ένωσης Κεντρώων», Κύριο Βασίλειο Λεβέντη, Καρόλου 28, Αθήνα 104 37,
athens@antidiaploki.gr
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κύριο Νικόλαο Φίλη, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγήτρια Σία Αναγνωστοπούλου, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι.
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,Καθηγητή Θεοδόση Πελεγρίνη, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι.
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Δημήτρη Χασάπη, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου
Πρόεδρο ΑΔΙΠ, Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου, adipsecretariat@hqaa.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, akokkos@teipir.gr
Πρόεδρο ΕΕΕ, Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, mkonstan@bio.demokritos.gr
Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
ΜΜΕ

