Αριστερή Μεταρρύθμιση
Παράταξη Πανεπιστημιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αριστερή Μεταρρύθμιση έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης της
εκπαίδευσης και της έρευνας ώστε να συμβάλουν στην 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. Την ίδια ώρα που,
σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012 μειώνονται οι δαπάνες για υγεία και
παιδεία προβλέπεται αύξηση των δαπανών για τα εξοπλιστικά προγράμματα!!!
Απαιτούμε τη δραστική μείωση των αμυντικών εξοπλισμών και δαπανών και την αντίστοιχη
ενίσχυση του προϋπολογισμού για την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Είναι σκανδαλώδες σε περίοδο τέτοιας κρίσης να θυσιάζεται η ανάπτυξη της χώρας προς
όφελος των ξένων πολεμικών βιομηχανιών.
Οι δαπάνες για την παιδεία κατρακυλούν στο 2,75% του AEΠ που είναι το
χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, ενώ σε απόλυτες τιμές μεταφράζεται σε
μείωση 1,2 δις περίπου σε σχέση με το 2009. Αρκεί να θυμηθεί κανείς την αδυναμία
λειτουργίας από τις περσινές περικοπές πολλών Πανεπιστημίων και TEI για να καταλάβει τι
θα γίνει το 2012 με τις νέες περικοπές. Τα περιθώρια εξορθολογισμού των δαπανών έχουν
προ πολλού εξαντληθεί και η μείωση της χρηματοδότησης που έχει αγγίξει το 50% του
τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 2009 υπονομεύει την καθημερινή λειτουργία
των πανεπιστημίων στη καρδιά του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου αφού η
λειτουργία των εργαστηρίων έχει γίνει προβληματική, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για
συμμετοχή σε συνέδρια κλπ. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς για πρώτη φορά δεν έχει
επιτραπεί στα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν τα ταμειακά υπόλοιπα μέχρι το 2010,
δεδομένης μάλιστα της εξαιρετικής μείωσης των δυο τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι μόλις τώρα εκταμιεύθηκε το 90% του προϋπολογισμού του 2011 στα πανεπιστήμια!!!
Παράλληλα δεν εγκρίθηκε και επεστράφη στα ιδρύματα ο προϋπολογισμός του 2012 που
εγκρίθηκε από τις Συγκλήτους με την υπόμνηση ότι πρέπει να υποβληθεί από το Συμβούλιο
Διοίκησης που θα εκλεγεί, πράγμα που σημαίνει ότι από 1/1/2012 τα ιδρύματα θα πάθουν
ασφυξία και δεν θα αντέξουν οικονομικά ούτε ένα μήνα αφού καμία δαπάνη δεν θα
μπορεί να εκτελεστεί! Απαιτείται άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από το Υπουργείο ώστε
να προχωρήσει η έγκριση του προϋπολογισμού των ΑΕΙ που ψηφίστηκε από τις σημερινές
διοικήσεις.
Τέλος, οι πανεπιστημιακοί βλέπουν να μειώνονται συνεχώς οι αποδοχές τους και να στενεύουν τα
περιθώρια που έχουν για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι συνάδελφοι δεν θα ανεχθούν καμία
άλλη περικοπή στους μισθούς τους που βρίσκονται στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του
2000!
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