
 
 

Αθήνα 9/11/2015 

 

Απόφαςη του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  

Για τη χρηματοδότηςη του Πανεπιςτημίου 

Τα Πανεπιςτιμια ζχουν περιζλκει ςε τραγικι οικονομικι και λειτουργικι κατάςταςθ εξαιτίασ τθσ 

βαρφτατθσ περικοπισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Οι προχπολογιςμοί των Πανεπιςτθμίων 

είναι μειωμζνοι κατά 80% περίπου ςε ςφγκριςθ με το 2009, κακιςτϊντασ αδφνατθ τθ λειτουργία 

των ιδρυμάτων. Επιπλζον, αναμζνεται νζα περικοπι κατά 20% για το 2016 ςε ςχζςθ με το 2015, 

εξαναγκάηοντασ τα ιδρφματα ςτθν κατάρτιςθ και υποβολι προσ ζγκριςθ πλαςματικϊν 

προχπολογιςμϊν, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να υλοποιθκοφν κακϊσ οι υπαρκτζσ ανελαςτικζσ 

δαπάνεσ (φωσ, νερό τθλζφωνα, κζρμανςθ, ενοίκια) ξεπερνοφν από μόνεσ τουσ τθ ςυνολικι 

κρατικι επιχοριγθςθ. Παράλλθλα, δεν πραγματοποιοφνται προκθρφξεισ κζςεων διδακτικοφ 

προςωπικοφ, οφτε καν για τισ κζςεισ όςων ςυνταξιοδοτοφνται, δεν διορίηονται εκλεγμζνα από το 

2007 μζλθ ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ και δεν πραγματοποιοφνται εξελίξεισ μελϊν ΕΕΠ, ενϊ ο αρικμόσ των 

φοιτθτϊν ςτα κεντρικά Ιδρφματα ζχει αυξθκεί δραματικά. Ελλείψει διδακτικοφ προςωπικοφ 

ςυνάπτονται ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου με εξευτελιςτικοφσ όρουσ εργαςίασ. 

 Το μινυμα που ςτζλνουν οι μνθμονιακζσ Κυβερνιςεισ ςτα Πανεπιςτιμια είναι ςαφζσ: βρείτε 

μόνοι ςασ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ δίδακτρα υπό μορφι τελϊν ακόμθ και ςτο προπτυχιακό 

επίπεδο, αλλιϊσ κα κλείςετε. Το μινυμα αυτό τουσ το επιςτρζφουμε. 

Απαιτοφμε από τθν Πολιτεία: 

 Κάλυψθ του ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν των Πανεπιςτθμίων 

αποκλειςτικά από τον κρατικό προχπολογιςμό.  

 Θζςπιςθ άμεςων μζτρων για τθν οικονομικι ανακοφφιςθ των Ιδρυμάτων (π.χ. κακοριςμόσ 

ειδικϊν τιμολογίων ςε λογαριαςμοφσ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ, μείωςθ δθμοτικϊν 

τελϊν, απαλλαγι των Ιδρυμάτων από το ΦΠΑ, κ.λπ.). 

 Διοριςμοφσ μελϊν ΔΕΠ και διοικθτικοφ/τεχνικοφ προςωπικοφ ςε οργανικζσ-μόνιμεσ κζςεισ 

που κα καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ των Ιδρυμάτων και πραγματοποίθςθ εξελίξεων 

μελϊν ΕΕΠ. 

Καλοφμε το ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, μζλθ ΔΕΠ, εργαηόμενουσ, φοιτθτζσ, να 

ςυμπορευτοφν αγωνιςτικά για τθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων αυτϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν 

εξαςφάλιςθ δωρεάν και υψθλοφ επιπζδου ςπουδϊν ςε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό επίπεδο. 



Καλοφμε τθν Πρυτανεία να αναλάβει δράςεισ γνωςτοποίθςθσ τθσ δεινισ κατάςταςθσ που ζχει 

περιζλκει θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με κάκε πρόςφορο τρόπο, αρχισ γενομζνθσ από τθν 

απεφκυνςθ  πρόςκλθςθσ ςτθν πολυτεχνειακι κοινότθτα για Ανοιχτι Σφγκλθτο, ςτθν οποία κα 

τεκοφν επί τάπθτοσ όλα αυτά τα ηθτιματα. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γραμματζασ 

Δ. Δαμίγοσ  B. Χίνθσ  

 

 

 

 


