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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ενημέρωση για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13 Συνεδρίου της
ΠΟΣΔΕΠ (τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρατίθενται στο τέλος). Ένας κύκλος
έκλεισε και ένας νέος κύκλος ανοίγει.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης αδράνειας και κόπωσης
των μελών ΔΕΠ για τα θεσμικά προβλήματα των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων αλλά
ακόμα και για τα οικονομικά θέματα που συνδέονται με τους μισθούς και τις συντάξεις
μας. Το κλίμα αυτό εκφράστηκε και με τη σημαντικά περιορισμένη συμμετοχή των
μελών ΔΕΠ στις εκλογές των τοπικών συλλόγων και τις εκλογές συνέδρων για το
Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στους περισσότερους Συλλόγους σημειώθηκε μείωση της
συμμετοχής, ενώ αρκετοί Σύλλογοι, που συμμετείχαν στο προηγούμενο Συνέδριο αυτή
τη φορά δεν έκαναν εκλογές. Έτσι τελικά παρατηρήθηκε μια μείωση της τάξης του 20%
στη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογικές διαδικασίες για το 13ο Συνέδριο της
ΠΟΣΔΕΠ. Παρά το γεγονός αυτό η ΚΙΠΑΝ είναι η μόνη από τις τρεις μεγάλες παρατάξεις
που διατήρησε και ενίσχυσε τις δυνάμεις της. Έλαβε 38 ψήφους (όσες και το 2015) όταν
οι σύνεδροι μειώθηκαν κατά 20%.
Ένα δεύτερο στοιχείο αυτής της περιόδου είναι η σημαντική μείωση και διάσπαση των
δυνάμεων της Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων, συμπαράταξης που
εμφανίστηκε από το 11ο Συνέδριο [Συσπείρωση, Δίκτυο (Ανταρσύα) και οι δεξιές
αντιμεταρρυθμιστικές ομάδες από ΕΜΠ και ΕΚΠΑ], ως αποτέλεσμα της υποστήριξης της
κυβερνητικής πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τις δυνάμεις αυτές. Η καθίζηση
επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με την υποτονική συμμετοχή τους και
την τελική διάσπαση στις παρατάξεις Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Δασκάλων και
Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων, με το Δίκτυο να μην συμμετέχει καν στις
εκλογές για συνέδρους, ενώ μια ομάδα (οι δεξιοί αντιμεταρρυθμιστές) συνεργάζεται
πλέον ανοιχτά με την παράταξη της ΑΣΚΕΥ.
Το περιβάλλον αυτό φυσικά επηρέασε και τις ίδιες τις εργασίες του 13ου Συνεδρίου της
ΠΟΣΔΕΠ με αποκορύφωμα την αδυναμία επίτευξης απαρτίας κατά την Παρασκευή,
πρώτη μέρα του Συνεδρίου, και με τις περιορισμένες παρεμβάσεις των Συνέδρων κατά
τη 2η μέρα. Ήταν το πιο σύντομο, υποτονικό και χωρίς ουσιαστικές αντιπαραθέσεις
Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, που έδινε έντονα την εντύπωση ότι για πολλούς ενδιέφερε μόνο
η τελική ψηφοφορία της Κυριακής.
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Στο συνέδριο οι δυνάμεις της ΚΙΠΑΝ παρουσίασαν έναν κριτικό απολογισμό [1], ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης της ομοσπονδίας και προτάσεις για το ξεπέρασμα
της κρίσης στο χώρο των ΑΕΙ [2]. Οι σύνεδροι της ΚΙΠΑΝ έκαναν ειδικότερες αναφορές
στις νομοθετικές παλινωδίες του υπουργείου και τις παράνομες οδηγίες για
μετεγγραφές πέραν του ορίου 15%, στις ευθύνες των δύο αυτοαποκαλούμενων
«μεγάλων παρατάξεων» για την υποβαθμισμένη λειτουργία και εκπροσώπηση της
ΠΟΣΔΕΠ. Ζήτησαν, ελλείψει οικονομικού απολογισμού, να επιληφθεί η νέα ΔΕ και η νέα
Εξελεγκτική. Υπέβαλαν ψηφίσματα για συμπαράσταση στους διωκόμενους Τούρκους
πανεπιστημιακούς [3] και για τη φασιστική επίθεση κατά του συναδέλφου Άγγελου
Συρίγου. Το πρόγραμμα δράσης της ΚΙΠΑΝ αναδείχθηκε δεύτερο στην ψηφοφορία του
Συνεδρίου.
Η τελική υπερψήφιση από τους συνέδρους του προγράμματος δράσης της Συνεργασίας
Πανεπιστημιακών, που συγκροτείται από συντηρητικές έντονα αντιμεταρρυθμιστικές
παρατάξεις και κυρίως από εκπροσώπους των Ιατρικών Σχολών (ΑΣΚΕΥ - Ανεξάρτητη
Συνδικαλιστική Κίνηση Επιστημών Υγείας) είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού
του Συνεδρίου. Είναι η πρώτη φορά που σε τέτοια έκταση, η Ομοσπονδία των Συλλόγων
μελών ΔΕΠ έχει ένα πρόγραμμα δράσης ιδιαίτερα συντηρητικό με κυρίαρχα τα –όχι
καλώς εννοούμενα- συντεχνιακά στοιχεία πανεπιστημιακών γιατρών και οδοντιάτρων.
Χαρακτηριστικές θέσεις, που επισημάνθηκαν έγκαιρα στο Συνέδριο από την ΚΙΠΑΝ
χωρίς να αντιδράσει κανείς, η παρακράτηση υπέρ των ΕΛΚΕ από την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος είναι απαράδεκτη, και ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα μελών
ΔΕΠ σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία που θα αποδίδει 5% επί των κερδών στο
Πανεπιστήμιο.
Είναι η πρώτη φορά που το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΟΣΔΕΠ είναι το
προχειρογραμμένο προεκλογικό κείμενο μιας παράταξης («Συνεργασία-ΑΣΚΕΥ)», χωρίς
προσαρμογή σε μορφή κατάλληλη για απόφαση συνεδρίου ΠΟΣΔΕΠ, το οποίο
αναφέρεται κυρίως στους πάγιους ιδρυτικούς σκοπούς αυτής της παράταξης και όχι στα
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια και οι Πανεπιστημιακοί
Καθηγητές (χαρακτηριστικά κλείνει με κάλεσμα για στήριξη της «Συνεργασίας»). Που
περιέχει ασύστολα ψεύδη για πραγματικά περιστατικά: «Ο Πρόεδρος (sic, … επί τρία
χρόνια δεν υπήρχε Πρόεδρος) της ΠΟΣΔΕΠ καλείται σε κάθε τακτική συνεδρίαση της
Συνόδου και είναι ο μόνος εκτός των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων που συμμετέχει
ισότιμα με δικαίωμα λόγου σε ολόκληρη τη συνεδρίαση» όταν είναι σε όλους γνωστό ότι
η παρουσία όποιου εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της ΠΟΣΔΕΠ διαρκούσε όσο χρειαζόταν
να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Αυτό επιβεβαιώθηκε περίτρανα από τον Αναπληρωτή
Πρύτανη του ΕΚΠΑ, κ. Πολυμενέα στον χαιρετισμό του προς το Συνέδριο, ο οποίος
επισήμανε ότι « … η φωνή της ΠΟΣΔΕΠ δεν ακούγονταν στις Συνόδους Πρυτάνεων».
Πρωτοφανές είναι επίσης το γεγονός ότι στο ψηφισμένο «Πρόγραμμα Δράσης» (αν δεν
πρόκειται για συνειδητή παραχάραξη, αλλά απλώς για απόδειξη της προχειρότητας, η
οποία άλλωστε χαρακτηρίζει γενικά τα κείμενα της Συνεργασίας-ΑΣΚΕΥ), εμφανίζονται
οι θέσεις της Συνεργασίας-ΑΣΚΕΥ ως αποφάσεις της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ του Φεβρουαρίου
2014!
Είναι η πρώτη φορά που κείμενο της ΠΟΣΔΕΠ, και μάλιστα προγραμματικών θέσεων (το
οποίο τονίζουμε αποτελούσε το προεκλογικό κείμενο της «Συνεργασία-ΑΣΚΕΥ»)
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«γλείφει» ανενδοίαστα την Κυβέρνηση, καταγράφοντας πως «δόθηκαν τα τελευταία 2
χρόνια 1.000 νέες θέσεις στα Πανεπιστήμια (και 50 επιπλέον στις Ιατρικές Σχολές από
θέσεις του ΕΣΥ», ενώ δυστυχώς αυτό αποτελεί επικοινωνιακή προπαγάνδα, αφού για
όλες αυτές τις νέες θέσεις δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα κονδύλια και πιθανότατα τελούν
επιπλέον υπό την υφιστάμενη απαγόρευση μονίμων διορισμών.
Η συντηρητική και συντεχνιακή στροφή, η οποία καταγράφεται με την αλλαγή των
συσχετισμών στην 33μελή Διοικούσα Επιτροπή και στην 11μελή Εκτελεστική Γραμματεία
της ΠΟΣΔΕΠ, αναμένουμε να εντείνει την υποβάθμιση των ακαδημαϊκών
χαρακτηριστικών της Ομοσπονδίας που συντελέστηκε την προηγούμενη τετραετία, και
να ενισχύσει την απομάκρυνση των συναδέλφων από τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση.
Δυστυχώς στην πορεία αυτή συμμετείχαν και άλλες δύο παρατάξεις με θεωρητικά
προοδευτικό προσανατολισμό, η ΑΡΜΕ (Αριστερή Μεταρρύθμιση) και η Ενωτική
Πρωτοβουλία (από το ΑΠΘ). Για πρώτη φορά οι παρατάξεις αυτές ούτε καν επιχείρησαν
να συζητήσουν για ένα κοινό πρόγραμμα, όπως συνέβαινε και τελικά υπερψηφιζόταν
στα προηγούμενα Συνέδρια. Δεν είναι καθόλου περίεργο που δεν υποστήριξαν το
πρόγραμμα δράσης της ΚΙΠΑΝ στη δεύτερη ψηφοφορία (μεταξύ των δύο
πλειοψηφούντων), αν και οι βασικές θέσεις τους είχαν ενσωματωθεί στην πρόταση της
ΚΙΠΑΝ, που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα στους συνέδρους. Η προσχεδιασμένη τακτική,
η αλληλοϋποστήριξη και η ανεπιφύλακτη, ευρεία συνεργασία τους με την ΑΣΚΕΥ τα
τελευταία χρόνια επιβεβαιώθηκε και με τη βεβιασμένη, παράτυπη και αντικαταστατική
ανάδειξη των μελών της νέας ΕΓ (χωρίς εκλογή, διαδικασία που πρόπερσι απέφερε την
έδρα της ΑΡΜΕ στην ΕΓ), και με την πρόταση για συγκρότηση δήθεν αναλογικού
προεδρείου, που όμως δεν έδινε στη δεύτερη, αλλά στην έκτη παράταξη τη θέση του
Γραμματέα.
Η ΚΙΠΑΝ επέκρινε με όλες της τις παρεμβάσεις το πρωτόγνωρο για την ΠΟΣΔΕΠ κλίμα,
που απαξίωνε τον ακαδημαϊκό λόγο και ενίσχυε την μικροπολιτική και τον κακώς
εννοούμενο συντεχνιακό λόγο. Θεωρούμε ότι οι θέσεις μας εκτιμήθηκαν κατά τη
διαδικασία προς το Συνέδριο από τους συναδέλφους, με συνέπεια η ΚΙΠΑΝ να αυξήσει
τα ποσοστά σε συνέδρους και τις έδρες της στην Διοικούσα Επιτροπή σε σχέση με το
2015 (από 18,5 % σε 23 % και από 6 σε 7 αντίστοιχα). Απευθύνουμε ευχαριστίες σε
όλους τους συνέδρους και τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα που υποστήριξαν και
ενίσχυσαν τις δυνάμεις της ΚΙΠΑΝ, αναδεικνύοντάς την σε δεύτερη δύναμη με διαφορά
στην ΠΟΣΔΕΠ της διετίας 2017-19.
Κατά την προεκλογική περίοδο συναντήσαμε διάχυτο κλίμα άρνησης από αξιόλογους
συναδέλφους να εμπλακούν με τις εκλογές, όχι υποχρεωτικά μέσα από την ΚΙΠΑΝ, λόγω
της απαξίωσης της Ομοσπονδίας. Η ευθύνη πέφτει βαριά στους ώμους της Κίνησης,
προκειμένου με τη στάση, τη δράση και τις θέσεις μας να πείσουμε περισσότερους
συναδέλφους και να συμβάλουμε στον προσανατολισμό της ΠΟΣΔΕΠ σε κατευθύνσεις
σύγχρονες, προοδευτικές και ακαδημαϊκές, με τη συμπόρευση όλων των παραγωγικών
και ακαδημαϊκά δραστήριων δυνάμεων, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για μας,
τους φοιτητές και τα Ιδρύματα μας.
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Στο νέο σκηνικό, όπου επιτέλους επίσημα καταγράφεται η πλήρης συνεργασία των
συντηρητικών συντεχνιακών δυνάμεων, η ΚΙΠΑΝ θα συνεχίσει ασυμβίβαστα και με
πολύπλευρες παρεμβάσεις τη δράση της, με έλεγχο της πλειοψηφίας, στήριξη της
όποιας θετικής προσπάθειας και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης και
της συνεχούς ακαδημαϊκής αναβάθμισης.

Συνεχίζουμε ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα.
Διοικούσα Επιτροπή
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

της
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Παραπομπές:
1. Πρόταση προς το Συνέδριο για τον απολογισμό πεπραγμένων της ΠΟΣΔΕΠ κατά τη διετία
1015-17,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2047&Itemid=
207
2. Πρόταση της ΚΙΠΑΝ για το πρόγραμμα δράσης ΠΟΣΔΕΠ 2017-2018,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2041&Itemid=
502
3. Ψήφισμα συμπαράστασης στους Τούρκους πανεπιστημιακούς
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2038&Itemid=
502)

Αποτελέσματα 2017 ψήφοι
Συνεργασία
Πανεπιστημιακών
ΚΙΠΑΝ
Συσπείρωση
Παν.
Δασκάλων
ΔΗΠΑΚ
Συνάντηση
Παν.
Δασκάλων
ΑΡΜΕ
Ενωτική Πρωτοβουλία
Πρωτοβουλία Μελών
ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής
Αθηνών
Α.ΔΙ.ΚΙ.Α (Ανεξάρτητη
Δημοκρατική Κίνηση
Πανεπιστημιακών)

Έδρες
ΔΕ

Αποτελέσματα
2015
Συνεργασία
Πανεπιστημιακών
ΚΙΠΑΝ
(Συσπείρωση - μαζί
με ΣΠΔ)
ΔΗΠΑΚ
Συνάντηση Παν.
Δασκάλων
ΑΡΜΕ
Ενωτική
Πρωτοβουλία
-

ψήφοι

Έδρες
ΔΕ

66

11

38

6

-

-

14

2

66

11

10

1

11

2

-

-

60

12

38

7

18

4

14

3

11

2

10

2

10

2

4

1

2

0

-

-

167

33

205

33

-
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Κοινοποίηση:
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•
•
•
•
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•
•

Ομ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Ανδρέα
Παπανδρέου
37,
15180
Μαρούσι,
minister@minedu.gov.gr,
'k.gavroglou@parliament.gr'
Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, fotakis@iesl.forth.gr
Κύριο Δημήτριο Μπαξεβανάκη, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, dbaxev@yahoo.gr d.baxevanakis@parliament.gr
Κύριο Κωνσταντίνο Ζουράρι, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
Καθηγητή Γιάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων,
Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου,
Πρόεδρο ΑΔΙΠ, Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου, adipsecretariat@hqaa.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο
Προέδρων
Συμβουλίων
Ιδρύματος
Ελληνικών
Πανεπιστημίων,
aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, secretary@synodos-ek.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων,
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, akokkos@teipir.gr
Πρόεδρο ΕΕΕ, Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, mkonstan@bio.demokritos.gr
Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού
των ΑΕΙ,
ΜΜΕ
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