ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΤΣΑΝΕΙΑ
________________
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΓΚΛΗΣΟΤ
________________
Πιεξνθνξίεο : Παλαγηώηα Μπνλίηζε
Τειέθσλν : 26510-07284
Φαμ : 26510-06991

Απόφαςη Συγκλήτου
Αριθμ. Συνεδρίαςησ 1060/14-2-2019
Η Σύγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηε Σπλεδξία ηεο αξηζκ.
1060/14-2-2019, ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο εθθξεκόηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί
ζε ό,ηη αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ην
έηνο 2019, θαζώο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο
Οηθνλνκηθώλ

Υπεξεζηώλ

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Παηδείαο,

Έξεπλαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ.
Η Σύγθιεηνο δηαπίζησζε νκόθσλα ηα παξαθάησ:
1. Σην πιαίζην ηνπ απηνδηνίθεηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δελ είλαη θαηαλνεηνί
θαη δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηνί νη ιόγνη απόξξηςεο ηνπ ππνβιεζέληνο
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019. Ο
πξνϋπνινγηζκόο

πνπ

ππνβιήζεθε

είλαη

απνηέιεζκα

εμαληιεηηθήο

ζπδήηεζεο θαη έρεη εθπνλεζεί κε γλώκνλα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.
2. Η Σύγθιεηνο θαη ην Υπνπξγείν γλσξίδνπλ όηη ν ππνβιεζείο
πξνϋπνινγηζκόο είλαη

ειιεηκκαηηθόο σο πξνο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο

(πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ειεθηξηθό ξεύκα, θ.α.), νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην
45% ηεο επηρνξήγεζεο.
Τν Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά
απηέο ηηο θαίξηεο αλάγθεο ηνπ. Η έκκεζε πεξηθνπή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ

επηδξά αξλεηηθά θαη αθπξώλεη ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ
εξγαζηεξίσλ θαη θιηληθώλ θαζώο θαη ζηε κηζζνδνζία ηνπ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνύ, πνπ θαιύπηεη ηα ηξέρνληα θελά.
3. Η Σύγθιεηνο δεηεί ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθώλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηθό ξεύκα λα θαιπθζεί
από

επηπξόζζεηε

ζπκπιεξσκαηηθή

ρξεκαηνδόηεζε

θαη

κεηά

από

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ζα ππνβιεζεί αξκνδίσο θαη ελ
επζέησ ρξόλσ.
4. Σπκπιεξσκαηηθά, ε Σύγθιεηνο δεηεί ηελ άκεζε δηάζεζε ησλ ζέζεσλ
ΔΕΠ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπληαμηνδόηεζε ησλ κειώλ πξνζσπηθνύ ην 2019 θαη
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Εξεπλεηηθνύ Κέληξνπ, όπσο
πξνβιέπεηαη από ην Νόκν.
Τν Πξπηαληθό Σπκβνύιην θαη ε Σύγθιεηνο ζεσξνύλ όηη ε κε έγθαηξε
έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (ήδε
νινθιεξώλνληαη δύν κήλεο ηνπ 2019 ρσξίο ηελ έγθξηζε θακίαο απνιύησο
ιεηηνπξγηθήο δαπάλεο) νδεγεί ην Ίδξπκα ζε ππνιεηηνπξγία θαη ην εγρείξεκα
ηεο έληαμεο ηνπ ΤΕΙ Ηπείξνπ ζε θαηάξξεπζε. Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε
Πξπηαλεία αληηκεησπίδεη ην δίιεκκα είηε λα ζπλεγνξήζεη ζε κηα αδηέμνδε
δηαδηθαζία, είηε λα νδεγεζεί ζε παξαίηεζε. Σ’ απηό ην δίιεκκα, ε επηινγή
θάζε ππεύζπλνπ παλεπηζηεκηαθνύ είλαη απηνλόεηε.
Ισάλληλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2019

