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Οι περικοπές στον προϋπολογισμό αφήνουν 
10.000 θέσεις ακάλυπτες στα πανεπιστήμια
Λ

ίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο Συνασπι-
σμός ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παγώ-
σει τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων 
από το Κοινοπολιτειακό Πρόγραμμα Επι-

χορηγήσεων, το οποίο καλύπτει το κόστος της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης των φοιτητών.
Αυτό θα αναγκάσει τα πανεπιστήμια να βρουν λύ-
σεις-«μπαλώματα» για να καλύψουν το κόστος τους 
φέτος, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Πα-
νεπιστημίου της Αυστραλίας Belinda Robinson.
«Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να βρουν τρόπους να 
τα φέρουν βόλτα με τους διαθέσιμους πόρους, θα 
δουν ποια άλλα προγράμματα μπορούν να κλεί-
σουν, ποιες πανεπιστημιουπόλεις ... ό,τι μπορούν 
για να βγουν οικονομικά τους επόμενους 12 μή-
νες» είπε. «Θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες».
Οι πανεπιστημιακές αρχές έχει υπολογίσει ότι αυτό 
το πάγωμα στη χρηματοδότηση, χωρίς τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή θα μπορούσε να φτάσει ως κα σε 
1,5% μείωση των επιχορηγήσεων προς τα πανε-
πιστήμια το 2018. Ωστόσο, τα ανώτατα ιδρύματα 
έχουν ήδη καθορίσει το διδακτικό πρόγραμμα για 
τους φοιτητές που βρίσκονται ήδη στο πανεπιστή-
μιο, οπότε τις επιπτώσεις θα υποστούν οι νέοι φοι-
τητές, δηλαδή το 35% των θέσεων στα δημόσια 
πανεπιστήμια.
Η κ. Robinson δήλωσε ότι αυτό ισοδυναμεί με 
ένα έλλειμμα χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε 

10.000 πανεπιστημιακές θέσεις. «Το πρόβλημα θα 
γίνει αισθητό με διάφορους τρόπους σε διάφορους 
θεσμούς και σε διαφορετικές κοινότητες, αλλά ... 
τυπικά τα μικρότερα πανεπιστήμια στις περιφερει-
ακές περιοχές θα πληγούν περισσότερο – γιατί δι-
αθέτουν λιγότερες εναλλακτικές λύσεις για τη χρη-
ματοδότησή τους».
Από τη μεριά της, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δή-
λωσε ότι, ακόμα κι έτσι, η συνολική χρηματοδότη-
ση για τα πανεπιστήμια είναι αυξημένη και ότι τα 
πανεπιστήμια έχουν το περιθώριο να μειώσουν το 
διοικητικό τους κόστος.
Το πάγωμα της χρηματοδότησης έχει στόχο την 
εξοικονόμηση 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
μέτρο που ανακοινώθηκε στην επικαιροποίηση 

του προϋπολογισμού κατά το ενδιάμεσο έτος τον 
Δεκέμβριο.
«Σε πραγματικούς όρους, η χρηματοδότηση ανά 
φοιτητή βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, πολύ υψη-
λότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών» 
δήλωσε ο κ. Birmingham.
«Μια ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση από την 
Deloitte καταδεικνύει ότι τα πανεπιστήμια εκτρέ-
πουν το 15% από τη χρηματοδότηση που τους 
εξασφαλίζουν οι φορολογούμενοι και που τους 
έχει χορηγηθεί για διδασκαλία σε άλλες ενέργειες, 
όπως η διοίκηση και το μάρκετινγκ. Αυτό το πο-
σοστό υπερδιπλασιάστηκε από το 2010, που ήταν 
μόλις 6%. Οι σχετικές εκθέσεις δείχνουν ότι τα τε-
λευταία επτά χρόνια τα πανεπιστήμια της Αυστρα-
λίας διέθεσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το 
μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Πόσα από αυτά προ-
έρχονταν από τους φορολογούμενους;»
Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των πανεπιστη-
μιακών κοινοτήτων της Αυστραλίας δήλωσαν ότι 
δεν τους δόθηκε αρκετός χρόνος για να αντιμετω-
πίσουν το έλλειμμα χρηματοδότησης.
«Η ανακοίνωση έγινε στις 18 Δεκεμβρίου για 
ένα πρόγραμμα το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει 
στα πανεπιστήμια την 1η Ιανουαρίου» είπε η κ. 
Robinson. «Δεν υπήρξε χρόνος ώστε να αναπρο-
σαρμόσουμε τη φετινή λειτουργία των πανεπιστη-
μίων». 
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Oι εκδρομές μας είναι υπέροχες και πάντα επιτυχημένες. 
Είμαστε πάντα μαζί σας, δίπλα σας και σας προσέχουμε και σας αγαπάμε και πάντα παίρνετε το καλύτερο για ότι πληρώνετε.

Σας ευχόμαστε 
καλό ταξίδι

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη ή στην Βούλα 9799 4931 ή 0401 740 126
Τα άτομα από Καμπέρρα και Queanbeyan να τηλεφωνούν στην κα Μαρία Κοτρότσιος (02) 9682 9082.
Για πληροφορίες Newcastle και Central Coast, τηλεφωνήστε στον κ. Aδάμ και κα Σαπφώ Λεπίδης στο 0249 692 788 ή κινητό 0458 108 037

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΗΜΕΡHΣΙΑ ΣΤΟ HUNTER VALLEY ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΩΡΑΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΚΡΑΣΙΑ $30.00
26, 27 ΚΑΙ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  PORT MAQUARIE ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΚΑΙ SOUTH WEST ROCKS, ΟΛΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ $340.00
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  7 ΟΜΟΡΦΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ TASMANIA, $1695.00 
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟ HUNTER VALLEY ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΩΡΑΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΚΡΑΣΙΑ 

$30.00
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ NEW ZEALAND ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΝΗΣΙΑ, NORTH AND SOUTH $3400.00 SYDNEΥ, 

AUCKLAND, WAITOMO, ROTORUA, AUKLAND, CHRISTCHURCH, GREYMOUTH, FOXGLACIER, QUEENS-
TOWN, MILFORD SOUND, CRUISE , TEANUA, DUNEDIN, CHRISTCHURCH AND BACK TO SYDNEY.  
Η ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES.

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 12 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΑ SYDNEY TO ADELAIDE $1950.00
5 ΜΑΙΟΥ  8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ HAWAII 
15 MAIOY  10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ $2550.00 ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ, 18 IOYNIOY   $6499.00- ΕΑΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.  

20 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΣ (4 ΗΜΕΡΕΣ) ΛΑΡΝΑΚΑ,ΛΕΜΕΣΟ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ, ΠΑΦΟΣ  
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ (6 ΗΜΕΡΕΣ ) ΙΕΡΟΣΟΛΗΜΑ, ΒΗΘΛΕΕΜ, ΙΕΡΙΧΩ, ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ, ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ ΝΑΖΑΡΕΤ, 
ΒΗΘΑΝΙΑ.  
ΚΡΗΤΗ (5 ΗΜΕΡΕΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΗΤΕΙΑ, ΒΑΙ, ΚΝΩΣΣΟΣ, ΦΑΙΣΤΟΣ, 
ΜΑΤΑΛΑ.  
ΕΠΤΑΝΗΣΑ (6 ΗΜΕΡΕΣ) ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ. 

21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ  $6699.00 ΑΘΗΝΑ, ΥΔΡΑ, ΠΟΡΟΣ, ΑΙΓΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 
ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ , ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΙΟ ΚΟΛΠΟ, ΠΡΟΥΣΣΑ, 
ΣΜΥΡΝΗ, ΕΦΕΣΣΟ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, ΑΙΒΑΛΙ. ΕΧΕΤΕ ΔΥΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, 
ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ $2500.00


