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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Εγκαταλείπουν ενοικιαζόμενα κτίρια και κόβουν βασικές λειτουργικές δαπάνες

Καθημερινή - Του Αποστολου Λακασα

Το ένα μετά το άλλο, τα πανεπιστήμια εγκαταλείπουν τα κτίρια που έως τώρα νοίκιαζαν
για αίθουσες διδασκαλίας ή γραφεία. Η οξύτατη δημοσιονομική κρίση, που επέφερε τη
μείωση των κονδυλίων προς τα ΑΕΙ κατά σχεδόν 30% σε σχέση με πέρυσι, αναγκάζει τις
διοικήσεις των ιδρυμάτων να εξορθολογίσουν τα έξοδά τους.
Ετσι, ξεπερνούν τα εκατό τα ενοικιαζόμενα κτίρια, τα οποία τα ΑΕΙ εγκατέλειψαν ή στα
οποία μείωσαν τα ενοίκιά τους. Και δεν «κόβουν» μόνο από τα ενοίκια. Δεν ανανεώνουν
εργολαβίες, περιορίζουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνουν τη συμμετοχή σε
συνέδρια, κάνουν οικονομία στα καύσιμα των αυτοκινήτων, αναζητούν τεχνικές αξιοποίησης
των αποβλήτων, τοποθετούν φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των κτιρίων τους,
περιορίζουν την περιποίηση του πρασίνου στις πανεπιστημιουπόλεις.
Μάλιστα, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις οι πρυτάνεις διαπιστώνουν ότι έως τώρα πλήρωναν
πανάκριβα υπηρεσίες ήσσονος σημασίας...
«Θα επιδιώξουμε μέσα στο 2012 να μηδενίσουμε τα ενοίκια, που τώρα φθάνουν τα 3 εκατ.
ετησίως», αναφέρει στην «Κ» ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θωμάς
Σφηκόπουλος. Το ΑΕΙ θα αξιοποιήσει για χώρους διδασκαλίας το Γρυπάρειο Κτίριο, επί της
οδού Σοφοκλέους, ξενοικιάζοντας δύο μικρότερα κτίρια.
Επίσης, εξετάζεται η αξιοποίηση κτιρίου 2.000 τ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη, το οποίο
προορίζεται για Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και χώρων του Παλαιού
Χημείου, στο οποίο εξετάζεται να στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες της Νομικής Αθηνών
που τώρα είναι σε ενοικιαζόμενα γραφεία επί της οδού Ιπποκράτους. Ταυτόχρονα,
αναμένεται η άδεια για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις ταράτσες κτιρίων και σε έκταση
στην Πανεπιστημιούπολη.
Το ίδρυμα θα διαθέσει 5 εκατ. ευρώ για την έναρξη της επένδυσης, που υπολογίζεται ότι
απαιτεί 15-20 εκατ. ευρώ. Ευρύτερα, η σύνοδος πρυτάνεων μέσω της σχετικής επιτροπής
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στην οποία προεδρεύει η αντιπρύτανης του ΕΜΠ, Τόνια Μοροπούλου, σκοπεύει να
περικόψει δαπάνες ενεργειακής κατανάλωσης καταθέτοντας σχέδιο αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών.
«Σε διάστημα έξι μηνών, από 42 κτίρια μείναμε σε 19 κτίρια τώρα», λέει από την πλευρά
του στην «Κ» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πάρης Τσάρτας. Το όφελος
υπολογίζεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ. «Είτε μετακινηθήκαμε σε ιδιόκτητα κτίρια είτε
ζητήσαμε μείωση του ενοικίου, έστω και με προσφυγή στη Δικαιοσύνη», συμπληρώνει. Στην
ίδια λογική κινήθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρύτανής
του Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, έγινε μείωση κατά σχεδόν 70% των ενοικιαζόμενων χώρων
του.
Υποδεκαπλάσιο κόστος
Στα Ιωάννινα, από την άλλη, από τις 300.000 ευρώ που δίνονταν για τη διαχείριση του
πρασίνου στα 3.500 στρέμματα της πανεπιστημιούπολης, τώρα το ίδρυμα δίνει μόνο 20.000
ευρώ. Το έργο δεν δόθηκε σε εργολάβο, αλλά προσελήφθησαν εργάτες που δουλεύουν υπό
την επίβλεψη μελών της τεχνικής υπηρεσίας του ιδρύματος. Επίσης, σημαντικά ποσά
εξοικονομήθηκαν από τη λήξη εργολαβιών για την συντήρηση των κτιρίων, την ίδια στιγμή
που, όπως ανέφερε στην «Κ» ο πρύτανης του ΑΕΙ, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, διαπιστώθηκε
ότι καυστήρες επί χρόνια δεν είχαν συντηρηθεί επαρκώς. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές
καλύπτονται πλέον από τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων καθώς
διεκόπησαν οι συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς. Ετσι θα εξοικονομηθούν περί τις 700.000
ευρώ.
Τέλος, μεγάλη εξοικονόμηση θα μπορούσε να γίνει εάν τα ΑΕΙ αξιοποιούσαν στο έπακρο τις
φοιτητικές εστίες που διαθέτουν ώστε να μη δίνονταν χρήματα για την ενοικίαση δωματίων
για τη στέγαση φοιτητών. Συγκεκριμένα, εκτός από τις 25 φοιτητικές εστίες με 8.097
θέσεις, τα ΑΕΙ προσφέρουν άλλες 6.000 θέσεις στους φοιτητές τους μέσω της ενοικίασης
ξενοδοχείων. Και όμως, σε ΑΕΙ υπάρχουν υπολειτουργούντα ή και υπό κατάληψη κτίρια.
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