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«Απαξίωση, Υποβάθμιση, Εμπορευματοποίηση»

Ο ΣΥΡΙΖΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταγγέλλει με ανακοίνωσή του τη νέα περικοπή
του ήδη δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2015.

Σύμφωνα με αυτή η μείωση του τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 7% συγκριτικά με
το 2014, την ώρα που ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους είχε ήδη περικοπεί κατά 16%
συγκριτικά με το 2013.

Αν δε συνυπολογισθεί και η απαίτηση από το Υπουργείο Παιδείας για πλεονασματικούς
προϋπολογισμούς κατά 9% για το 2015, είναι προφανές ότι η πραγματική μείωση του
προϋπολογισμού για το Πανεπιστήμιό μας ανέρχεται περίπου στο 16% σε σχέση με το
2014.

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τις περικοπές στη χρηματοδότηση
τα προηγούμενα χρόνια (αθροιστικά πάνω από 30%) τις έχουμε ήδη βιώσει με επώδυνο
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τρόπο στην καθημερινότητά μας, που τώρα προδιαγράφεται ακόμη πιο ζοφερή. Επιπλέον,
οι οικονομικοί πόροι του Πανεπιστημίου μας αναμένεται να μειωθούν περισσότερο λόγω
των νέων ρυθμίσεων για τις μετεγγραφές, αφού η μεγάλη μάζα των μετεγγραφόμενων
φοιτητών -και μαζί με αυτούς και οι αντίστοιχες πιστώσεις, όπως ήδη προαναγγέλθηκε- θα
κατευθυνθεί προς τα κεντρικά πανεπιστήμια.

«Είναι προφανές ότι σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο δεν μπορούν να υποστηριχθούν πια με
όρους ακαδημαϊκής ποιότητας στοιχειώδεις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές και
κλινικές δραστηριότητες. Οι νέες οικονομικές περικοπές προστίθενται στις απολύσεις και
τις μετακινήσεις διοικητικών υπαλλήλων, την αδυναμία πρόσληψης διδασκόντων του Π.Δ.
407/80 για άμεσες εκπαιδευτικές ανάγκες, την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση του
Πανεπιστημίου, την απαξίωση των υποδομών του και καθιστούν τη διεκπεραίωση του
ακαδημαϊκού μας έργου πρακτικά αδύνατη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα σημειώνει την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοχρηματοδότηση της έρευνας που
εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζοντας ότι το μόνο νέο
στοιχείο που μπορεί να εισαγάγει η «απελευθέρωση από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής» είναι
η παγίωση της μη χρηματοδότησης από την Πολιτεία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ιδρυμάτων, που μέχρι τώρα, έστω και με τη μορφή της υποχρηματοδότησης, αποτελούσε
στοιχειώδη υποχρέωσή της.

«Η υποκατάστασή της από την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης, που θα επεκταθεί
και στην επιβολή διδάκτρων στις σπουδές, θα μετατρέψουν το Πανεπιστήμιο σε
επιχείρηση, προσιτό σε λίγους και εκλεκτούς», αναφέρει η ανακοίνωση για να καταλήξει:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα αντισταθεί σθεναρά σε όλες αυτές τις πολιτικές
που διαλύουν την Ανώτατη Εκπαίδευση. Δεν θα συναινέσουμε στη μετατροπή του
Πανεπιστημίου σε ένα «πολυκατάστημα» πώλησης «προϊόντων και υπηρεσιών» σε
«πελάτες» (τους φοιτητές μας) και σε επενδυτές για την εξυπηρέτηση των
επιχειρηματικών τους συμφερόντων.

Η Πανεπιστημιακή κοινότητα δεν θα απλώσει την πραμάτεια της στην αγορά».
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