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(Συνεδρία αριθμ. 988/ 19-10-2012)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αριθμ. 988/19-10-2012
συζήτησε διεξοδικά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα από την
έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και διαπίστωσε ότι η συνεχής
υποχρηματοδότηση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως άλλωστε συμβαίνει
και με άλλους κοινωνικούς τομείς, όπως η Υγεία και Πρόνοια, έχει οδηγήσει σε δεινή
κατάσταση την ακαδημαϊκή λειτουργία του. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων:
α) Μετά τη μειωμένη χρηματοδότηση για τις λειτουργικές δαπάνες του κατά το 2012
αδυνατεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα σπουδών κυρίως των εργαστηριακών
Τμημάτων.
β) Βρίσκεται σε αδυναμία να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές του
ως προς τη σίτιση και τη στέγαση.
γ) Αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ολοκλήρωση έργων υποδομής και τη συντήρηση
αυτών με τη μειωμένη χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων, η οποία δεν
καλύπτει τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος για το 2012.

δ) Θα είναι σε αδυναμία να αναλάβει οικονομικά τη θέρμανση των κτιρίων κατά τη
διάρκεια του χειμώνα με σοβαρές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο των Τμημάτων.
ε) Αδυνατεί να καλύψει το κόστος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα τις
δαπάνες για βιβλία και επιστημονικά περιοδικά.
στ) Αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφαλή εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών.
ζ) Να διασφαλίσει την έγκαιρη καταβολή μισθών στους εργαζομένους των εργολαβιών
καθαριότητας.
η) Ο μη διορισμός εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΕΠ, σε συνδυασμό με τον
εντεινόμενο ρυθμό αποχωρήσεων εκπαιδευτικού, εργαστηριακού και διοικητικού
προσωπικού δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα λειτουργίας των Τμημάτων.
θ) Θεωρεί καταστροφική για τα Πανεπιστήμια τη νομοθετική ρύθμιση «Εφαρμογής
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που
προβλέπει την αφαίρεση της περιουσίας των Πανεπιστημίων και τη μεταβίβασή της
στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), γεγονός που θα οδηγήσει τα
Ιδρύματα ακόμη και σε ενοικίαση των δικών τους υποδομών, ενώ τα έσοδα θα
πηγαίνουν για την κάλυψη του χρέους.
Για όλα τα παραπάνω θέματα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε:
α) Να προχωρήσει σε συμβολική αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος στο
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο στις 22 Οκτωβρίου 2012. Την ίδια ημέρα και ώρα
12.00 θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου της Πρυτανείας, του Συλλόγου ΔΕΠ, του
Συλλόγου Διοικητικών, του Συλλόγου ΕΤΕΠ, του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ και των φοιτητικών
συλλόγων.
β) Να ζητήσει την άμεση επιχορήγηση για τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών του
Ιδρύματος.
γ) Την άμεση έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων θέρμανσης,
ηλεκτρικού ρεύματος και των αναγκών της Βιβλιοθήκης.
δ) Τον διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΕΠ που εκκρεμούν.
ε) Την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΕΠ που παραμένουν κενές κατά τα
τελευταία δύο χρόνια.

στ) Να απαιτήσει να μη γίνει καμία περαιτέρω μείωση του μισθού του προσωπικού
όλων των κατηγοριών.
ζ) Να ζητήσει τον σεβασμό του ακαδημαϊκού δικαιώματος του συναδέλφου Δ. Πατέλη,
ο οποίος διώκεται για τη δημόσια έκφραση των απόψεών του.
η) Να ζητήσει την άμεση απόσυρση της νομοθετικής ρύθμισης που μεταβιβάζει την
περιουσία των Πανεπιστημίων στο ΤΑΙΠΕΔ.
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-------------------------------------------------------------------Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Γραφείο Τύπου Πρυτανείας
Τηλ.: 26510-07319, Fax: 26510 07200
e- mail: grtypou@uoi.gr

