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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Θέμα: Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για την 1η συνεδρίαση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
μετά το 11ο Συνέδριο (19 Φεβρουαρίου 2013).
Πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Φεβρουαρίου 2013 η συνέχεια της διακοπείσας (την 3 Φεβρουαρίου 2013) 1ης
Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ μετά το 11ο Συνέδριο. Παρότι τα διαδικαστικά θέματα στα οποία θα
αναφερθούμε είναι κατά κανόνα κουραστικά ή και βαρετά για τους συναδέλφους μας, θεωρούμε ως
παράταξη αναγκαίο στη φάση αυτή να ενημερώσουμε την Πανεπιστημιακή κοινότητα για όσα συνέβησαν
στη συνεδρίαση αυτή, καθότι έτσι διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες παρατάξεις προτίθενται
να ερμηνεύσουν την ψήφο που τους έδωσαν οι σύνεδροι του 11 ου Συνεδρίου, και κατ’ επέκταση την ψήφο
που τους έδωσαν οι συνάδελφοι Καθηγητές-μέλη των Συλλόγων που τους εξέλεξαν.
1. Κυριακή 3-2-2013: Η διακοπή της πρώτης συνεδρίασης της ΔΕ.
Η συνεδρίαση της ΔΕ ξεκίνησε κανονικά την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας, με μοναδικό θέμα την εκλογή Εκτελεστικής Γραμματείας (ΕΓ).
Από την αρχή έγινε εμφανές στην ΚΙΠΑΝ ότι οι συνθήκες για την εκλογή ΕΓ δεν υπήρχαν (η σειρά εκλογής
των μελών της ΔΕ από κάθε παράταξη δεν είχε ανακοινωθεί από την εφορευτική επιτροπή –όπως έπρεπε,
κατά το καταστατικό-, δεν υπήρχε ομοφωνία για τη διαδικασία εκλογής και αρκετά εκλεγέντα μέλη της ΔΕ
αναχωρούσαν για τις πόλεις μόνιμης κατοικίας τους εκτός Αττικής). Για όλους αυτούς τους λόγους η ΚΙΠΑΝ
πρότεινε να διακοπεί η συνεδρίαση. Όμως, η πλειοψηφία των παρόντων ετάχθη υπέρ της άμεσης εκλογής
ΕΓ. Διακόπηκε η συνεδρίαση για λίγο, προκειμένου οι παρατάξεις να συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτιά τους
και να γίνει η εκλογή σύμφωνα με το καταστατικό. Μετά από λίγο, ο Προεδρεύων εκ μέρους της
πλειοψηφούσας παράταξης «Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων», συνάδελφος Δημήτρης
Καλιαμπάκος, ανακοίνωσε ότι η παράταξή του αναλαμβάνει την ευθύνη της διακοπής της συνεδρίασης,
καθότι «δεν είναι εφικτό να γίνει η εκλογή αυτήν την ώρα» αλλά και καθότι «έχουμε και τα εσωτερικά μας
θέματα που πρέπει να λύσουμε». Ο νοών νοείτω.
2. Τρίτη 19-2-2013: Συνέχεια της 1ης συνεδρίασης της ΔΕ - Η αποσύνδεση των μελών της ΔΕ από τα
αποτελέσματα της σταυροδοσίας
Όταν ο συνάδελφος Καλιαμπάκος –ως Προεδρεύων- έστειλε την πρόσκληση για τη συνέχιση της
συνεδρίασης που διακόπηκε, τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας δεν είχαν ακόμη ανακοινωθεί. Έγινε
όμως σαφές από τις απαντήσεις των παρατάξεων «Συνάντηση», ΑΣΚΕΥ και ΑΡΜΕ στην από 16-2-2013
επιστολή της ΚΙΠΑΝ προς τα μέλη της ΔΕ [1], ότι οι συγκεκριμένες παρατάξεις δεν είχαν την πρόθεση να
σεβαστούν τη σειρά της εκλογής όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη σταυροδοσία, αλλά ήθελαν να ορίσουν
οι ίδιες οι παρατάξεις τη σειρά (δίκην λίστας). Παρά την έντονη διαμαρτυρία μας και την επίκληση των
σαφέστατων σχετικών διατάξεων του καταστατικού, η πλειοψηφία επέβαλε την άποψή της. Στην ίδια
λογική η πλειοψηφούσα παράταξη επέβαλε ως προεδρεύοντα συνάδελφο, ο οποίος δεν είναι ο
πλειοψηφών της παράταξης, γεγονός ίσως πρωτοφανές στα χρονικά της Ομοσπονδίας!
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3. Η διαδικασία εκλογής της ΕΓ
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων πρότεινε να συμφωνηθεί η κατανομή των εδρών της ΕΓ αναλογικά σε κάθε
παράταξη, ανάλογα με την εκλογική της δύναμη και να ακολουθήσει ορισμός των μελών από τις
παρατάξεις. Μάταια η ΚΙΠΑΝ, η Ενωτική Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία, η Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ της
Ιατρικής Αθηνών και μεμονωμένοι συνάδελφοι ζήτησαν να γίνει κανονική εκλογή με μυστική ψηφοφορία,
εφαρμόζοντας τα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού, που ορίζουν ρητά τη διαδικασία εκλογής της ΕΓ.
Επισημαίνουμε ότι η μυστική ψηφοφορία εξασφαλίζει την αυτόνομη έκφραση κάθε εκλεγμένου μέλους
της ΔΕ, ακόμη και αν αυτή η έκφραση αποκλίνει από την όποια παραταξιακή γραμμή. Μετά από πολύωρη
(άνω των δύο ωρών) συζήτηση, έγινε ψηφοφορία με ερώτημα αν θα γινόταν η εκλογή με φανερή ή με
μυστική ψηφοφορία. Εκεί είδαμε για άλλη μια φορά την ταύτιση των θέσεων των ίδιων τριών παρατάξεων
(«Συνάντηση», ΑΣΚΕΥ και ΑΡΜΕ) στην κατεύθυνση της φανερής ψηφοφορίας, με προφανή περιφρόνηση
τόσο του καταστατικού όσο και όλων των αρχών που διέπουν τη διασφάλιση των δημοκρατικών
διαδικασιών. Ας σημειωθεί ότι κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου, όλες οι παρατάξεις είχαν
αποδεχθεί τη μυστική ψηφοφορία με κάλπη και τα ψηφοδέλτια είχαν ετοιμασθεί!
Το αποτέλεσμα της εκλογής της ΕΓ σε επίπεδο παρατάξεων φαίνεται στον πίνακα στο τέλος, ενώ η νέα ΕΓ
θα κληθεί να συνεδριάσει για την εκλογή Προεδρείου, σύμφωνα με το καταστατικό, από τον Πρόεδρο της
απερχόμενης ΕΓ, συνάδελφο Νίκο Σταυρακάκη.
4. Συζήτηση για το μισθολογικό των Πανεπιστημιακών και απόφαση για τη συμμετοχή «στις
απεργιακές και λοιπές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου»
Σχετικά με το μισθολογικό των Πανεπιστημιακών, η ΚΙΠΑΝ πρότεινε την προσφυγή στα διοικητικά
δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να προσβληθεί η απαράδεκτη μείωση μισθών που έχει
υποστεί ο κλάδος μας. Η πρόταση αυτή της ΚΙΠΑΝ έγινε δεκτή. Στην πρόταση αυτή προτάθηκαν, από άλλες
παρατάξεις, συμπληρώσεις που έγιναν δεκτές (όπως η διοργάνωση «petition» και η συγκέντρωση
υπογραφών με πανελλαδική και διεθνή συμμετοχή).
Σχετικά με τη συμμετοχή του κλάδου στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου, η ΚΙΠΑΝ,
ακολουθώντας την πάγια τα τελευταία χρόνια θέση της, πρότεινε να κληθούν οι σύλλογοι-μέλη της να
συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, με τη μορφή που εκείνοι θα καθορίσουν. Η πρόταση αυτή είναι
απόρροια της πολύχρονης εμπειρίας μας γύρω από αυτό τη σημαντικό θέμα, του σεβασμού προς τις
ιδιαιτερότητες των συλλόγων, του γεγονότος ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί να αποφασίσει απεργίες, κ.α.,
τα οποία έχουμε κατά καιρούς διεξοδικά αναλύσει. Η πρόταση που διαμόρφωσαν από κοινού η
«Συνάντηση», η ΑΣΚΕΥ και η ΑΡΜΕ ήταν «να κληθούν οι σύλλογοι και οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν
στις απεργιακές και λοιπές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου».
Όταν ήρθε η στιγμή της ψηφοφορίας, διαπιστώσαμε ότι συνάδελφοι από την ΑΡΜΕ και την ΑΣΚΕΥ που στη
διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και τα προηγούμενα χρόνια εξέφραζαν τις ίδιες επιφυλάξεις να καλέσουν
τον κλάδο σε συμμετοχή σε απεργίες, μετέβαλαν τη στάση τους και ψήφισαν υπέρ της ρητής αναφοράς σε
πρόσκληση συναδέλφων – όχι μόνο των συλλόγων- στις απεργιακές, προσθέτοντας «και λοιπές»
κινητοποιήσεις της 20ης Φεβρουαρίου. Ήταν η τρίτη φορά που είδαμε να συναντούν οι θέσεις των
παρατάξεων ΑΣΚΕΥ και ΑΡΜΕ τη «Συνάντηση».
Η ΚΙΠΑΝ καταψήφισε την πρόταση αυτή, κατά πρώτον επειδή η ΠΟΣΔΕΠ δεν μπορεί να καλύψει απεργία
συναδέλφου αν δεν έχει αποφασίσει ο τοπικός σύλλογος και δεύτερον, επειδή γνωρίζει ότι οι συνάδελφοι
στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν συμφωνούν με τις κάθε φορά εξαγγελλόμενες απεργίες, είτε έχουν
επιφυλάξεις για την έννοια της απεργίας των πανεπιστημιακών, είτε θεωρούν υποκριτικό και προσβλητικό
προς απεργούς εργαζόμενους να απεργούν χωρίς να δηλώνουν την απεργία. Η αναφορά σε
«κινητοποιήσεις» (χωρίς επιθετικό προσδιορισμό, όπως πρότεινε η ΚΙΠΑΝ), αφήνει την επιλογή της
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μορφής της κινητοποίησης (συμμετοχή στην απεργία, σε πορεία, ή σε κάποια εκδήλωση) στον κάθε
Σύλλογο.
Σημειώνουμε ότι τη στιγμή που υπάρχουν πολλά και κρισιμότατα προβλήματα στα Ιδρύματα και τους
λειτουργούς τους, δεν κατέστη δυνατόν να διαμορφωθεί το ελάχιστο κοινό σκεπτικό και τα αιτήματα, με
τα οποία η Ομοσπονδία να καλεί τους συναδέλφους σε μια τόσο σημαντική πράξη, όπως η απεργία, λόγω
διαφωνίας επί της αρχής μεταξύ των παρατάξεων που υπερψήφισαν την πρόταση αυτή.
Τέλος, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι όποιος ανέλαβε να εκδώσει την ανακοίνωση (βλέπε απόφαση της
ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ) δεν σεβάστηκε την απόφαση που μόλις είχε ληφθεί, παραλείποντας να καταγράψει την
απόφαση για τη δικαστική προσφυγή κατά των περικοπών των απολαβών μας (πρόταση ΚΙΠΑΝ [2]), η
οποία, ανεξάρτητα της πιθανότητας επιτυχίας της, έχει ισχυρό πολιτικό συμβολισμό και νόημα και
περιορίστηκε στην απόφαση πρόσκλησης στην απεργία.
Συμπερασματικά
Συμπεραίνουμε, με βάση τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της Δ.Ε., ότι οι τρεις παρατάξεις
(«Συνάντηση», ΑΣΚΕΥ και ΑΡΜΕ) φαίνεται να έχουν αποφασίσει, μαζί ή χώρια, να αποδομήσουν ό,τι με
κόπο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην ΠΟΣΔΕΠ: μία ομοσπονδία που διατυπώνει, ως οφείλει,
λόγο πολύ πέραν της τετριμμένης ξύλινης συνδικαλιστικής γλώσσας και δήθεν «επαναστατικής»
φρασεολογίας, και που με σοβαρότητα, ακαδημαϊκότητα και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία
παρεμβαίνει στα Πανεπιστημιακά δρώμενα, με σκοπό την υπεράσπιση του νέου Ελληνικού, Δημόσιου
Πανεπιστημίου. Εμείς θα επιμείνουμε με συνέπεια σ’ αυτή την κατεύθυνση, χωρίς καιροσκοπισμούς ή
εκπτώσεις.
Ανεξάρτητα λοιπόν και από τη σύνθεση της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας, εμείς θα επιμείνουμε να
εφαρμοστεί στο σύνολό του το πρόγραμμα δράσης της ΠΟΣΔΕΠ για την επόμενη διετία, που αποφάσισε το
πρόσφατο Συνέδριο, το οποίο θυμίζουμε ότι υιοθέτησε τελικά την πρόταση της ΚΙΠΑΝ.
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Παραπομπές:
1. Η ΚΙΠΑΝ επιστολή προς τη ΔΕ σχετικά με την προσεχή συνεδρίαση της (16/2/2013) 20.02.2013
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1218&Itemid=47
2. Πρόταση της ΚΙΠΑΝ - Σχεδιο Απόφασης της ΔΕ για δικαστικές προσφυγές (19/2/2013)
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1219&Itemid=47
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9ο Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ, 2013:
Αποτελέσματα
Παράταξη
Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων
«Συνεργασία Πανεπιστημιακών» ΑΣΚΕΥ Ακαδημαϊκή Παρέμβαση- Ανεξάρτητοι
Σύνεδροι
ΚΙΠΑΝ
ΑΡ.ΜΕ.
ΔΗΠΑΚ
Ενωτική Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία
Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής
Παν Αθηνών
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Κίνηση
Πανεπιστημιακών (ΑΔΙΚΙΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

Ψήφοι
συνέδρων

%

Μέλη
Δ.Ε.

Μέλη Ε.Γ.

70

30,0%

10

3

55
43
25
17
15

23,6%
18,5%
10,7%
7,3%
6,4%

8
6
4
2
2

3
2
1
1
1

6

2,6%

1

2
233

0,9%
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33
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