
 

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ (ΛΙΓΟΣΤΑ) ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Η κυβέρνηση θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τις απαιτήσεις των δανειστών και την εξυπηρέτηση 
του κρατικού χρέους προχωρά σε αντιλαϊκό «εσωτερικό δανεισμό». Με νέα πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου υποχρεώνει φορείς του δημοσίου και της τοπικής διοίκησης να καταθέσουν τα ταμειακά 
τους υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή προχωράει και η δέσμευση των 
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με αποφάσεις των διοικήσεών τους. 

Η κυβέρνηση με την απόφασή της αυτή βάζει χέρι και μάλιστα αναδρομικά στα λιγοστά χρήματα των 
πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Σχολικών Επιτροπών, του πρώην ΟΣΚ, των βρεφονηπιακών σταθμών, 
των οργανισμών πολιτισμού και αθλητισμού, κ.α. βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη λειτουργία 
των δομών της δημόσιας παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.  

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΘΕΣΜΩΝ» 

Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης να βάλει «χέρι» στα ταμειακά αποθέματα των ΑΕΙ έρχονται τη στιγμή 
που η μείωση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ για το 2015 και η μη καταβολή των 
πρώτων δόσεων των επιχορηγήσεων έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στη λειτουργία των 
Ιδρυμάτων. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε αφήνει ανοικτή την πόρτα 
της πλήρους εμπορευματοποίησης της δημόσιας παιδείας, όπως και των άλλων κοινωνικών δομών, της 
επιβολής διδάκτρων, της στροφής σε χορηγούς-επενδυτές. 

Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ σε συναγερμό. Να πάρουν πρωτοβουλίες για συντονισμό και 
κοινή δράση με τους συλλόγους εργαζομένων στα ΑΕΙ και τους συλλόγους φοιτητών, αλλά και ευρύτερα, 
για να σταματήσει η εφαρμογή της ΠΝΠ στην πράξη. 

Καλούμε τις διοικήσεις των ΑΕΙ να καταδικάσουν την ΠΝΠ και να προχωρήσουν σε έμπρακτη άρνηση 
εφαρμογής της. Να μην καταθέσουν ούτε ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

Κάτω τα χέρια από τα χρήματα μας. 

Να μην προχωρήσει καμία δέσμευση ταμειακών διαθέσιμων και αποθεματικών των δημοσίων 
φορέων και των ασφαλιστικών ταμείων. 

Να επιστραφούν όσα έχουν ήδη δεσμευτεί και να αποκατασταθούν οι απώλειες που υπέστησαν τα 
τελευταία χρόνια. 

 

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 22/04/2015 

 

 

 


