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Θέμα: Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ για τον προϋπολογισμό.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, στην 9η συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, αφού έλαβε
υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, καταλήγει στα ακόλουθα:
 Η ΠΟΣΔΕΠ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης και ειδικά της
Ανώτατης και της έρευνας ώστε να συμβάλουν στη διέξοδο της χώρας από τον κρίση. Ωστόσο οι
επιλογές της κυβέρνησης σε ότι αφορά την κατανομή του κρατικού προϋπολογισμού δεν
φαίνεται να οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς για το 2012 μειώνονται οι δαπάνες για
την Παιδεία στο 2,75% του AEΠ. Απαιτούμε την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την
πλήρη διαφάνεια και τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου και ειδικά αυτών του
τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.


Η μείωση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ έχει αγγίξει το 50% του τακτικού προϋπολογισμού σε
σχέση με το 2009 και υπονομεύει την καθημερινή λειτουργία των πανεπιστημίων στη καρδιά
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται σε σημείο

ασφυξίας κατά τους πρώτους μήνες του έτους, οπότε είναι αδύνατο να εκδοθούν προεγκρίσεις
δαπανών
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σε
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προϋπολογισμούς. Απαιτούμε άμεση ρύθμιση από την πλευρά του υπουργείου για την έγκριση
του προϋπολογισμού του 2012ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
πανεπιστημίων.
Επιπλέον διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για


την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να προχωρήσει χωρίς αιδώ στην αντικατάσταση
των απωλειών των εργαζομένων στο Κοινοβούλιο από την κατάργηση του λεγόμενου
15ου και 16ου μισθού μέσω του μπόνους, που αποκαλείται μάλιστα «Κίνητρο Επίτευξης
Στόχων Στήριξης του Κοινοβουλευτικού Έργου»(!!!) αδιευκρίνιστου μέχρι στιγμής
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ύψους. Αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια χωρίς προηγούμενο πρόκληση, που απαιτεί
άμεση και ξεκάθαρη απάντηση. Την στιγμή μάλιστα που είναι γνωστές σε όλους οι
διαδικασίες πρόσληψης ή μάλλον «τακτοποίησης» της μεγάλης πλειοψηφίας αυτού του
προσωπικού.


την πλήρη αδυναμία της Πολιτείας να επιβάλει στοιχειωδώς τους βασικούς κανόνες
ισότιμης εφαρμογής μιας δίκαιης φορολογικής πολιτικής, για την πλήρη διάλυση του
φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την
εφαρμογή των σύγχρονων και διεθνώς αποτελεσματικών συστημάτων οργάνωσης των
Εφοριών για τον εντοπισμό των φοροφυγάδων.



Την απροθυμία ελέγχου και φορολόγησης των καταθέσεων Ελλήνων πολιτών σε ξένες
τράπεζες. Ειδικά τις καταθέσεις, που αποτελούν αποτέλεσμα εξαγωγής συναλλάγματος
αναντίστοιχου με τα νομίμως δηλωθέντα εισοδήματα, παρά το γεγονός ότι ξένες χώρες
είναι διατεθειμένες να συνδράμουν στην παροχή στοιχείων
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