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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5 η ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
ΑΘΗΝΑ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συζήτησε το θέμα των διαδικασιών διεξαγωγής του 10ου Συνεδρίου
της Ομοσπονδίας. Η εισήγηση του Προεδρείου για επίσπευση του συνεδρίου κατά 2 μήνες (και
άρα την διεξαγωγή του τον Ιανουάριο του 2011 αντί του Μαρτίου) αφορά την εκτίμηση ότι
1) Mαζικές διαδικασίες, που εμπλέκουν τους πανεπιστημιακούς δασκάλους σε μεγάλους
αριθμούς δεν πρέπει να γίνονται σε περιόδους μαθημάτων. Αντίθετα η εξεταστική
περίοδος είναι πιο κατάλληλη και δεν διαταράσσεται η ακαδημαϊκή λειτουργία.
2) Η περίοδος, που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη τόσο για τη χώρα στο σύνολο της
όσο και για το Πανεπιστημιακό σύστημα .
3) Στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας συντελούνται
ραγδαίες εξελίξεις και προκαλούνται σημαντικές συζητήσεις σχετικά με την αριστεία,
την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ποιοτική αναβάθμιση εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων.
4) Η παρουσία της Ομοσπονδίας στις εξαγγελθείσες διαδικασίες διαβούλευσης για τη
διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι
ουσιαστική, παραγωγική και ισχυρή. Πίστη μας είναι ότι η ποιότητα των προτάσεων για
τις αλλαγές συναρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη σοβαρή εμπλοκή των
πανεπιστημιακών δασκάλων στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων.
5) Περισσότερο από ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ομοσπονδία με μια νωπή
εντολή από τη μεγιστοποιημένη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις
προσυνεδριακές αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες.
Με βάση τα παραπάνω η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΟΣΔΕΠ εισηγείται προς τους
Συλλόγους μέλη της τα ακόλουθα όσον αφορά τον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και τις
εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων για το 10ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας:
Α) Οι Σύλλογοι θα πρέπει να φροντίσουν για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων
δράσεων, ώστε να υπάρξει ουσιαστική και ολόπλευρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων
τόσο για τις επικείμενες αλλαγές όσο και για τα υπόλοιπα προβλήματα των
πανεπιστημιακών δασκάλων και του πανεπιστημιακού συστήματος. Σε αυτό το θέμα η
Ομοσπονδία έχει την πρόθεση -πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων της- να συνδράμει τους
Συλλόγους σε ό,τι της ζητηθεί.
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Β) Για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων και ειδικά των συναδέλφων που θα
τύχει την ημέρα ή τις ημέρες των εκλογών να βρίσκονται μακριά από την έδρα τους,
εισηγούμαστε στους Συλλόγους να χρησιμοποιήσουν και τις διαδικασίες επιστολικής και
ηλεκτρονικής ψήφου, εφόσον -ειδικά για τη 2η- υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής
υποστήριξης που θα διασφαλίζει όλα εκείνα που απαιτούνται για το αδιάβλητο της
διαδικασίας. Ήδη η επιστολική ψήφος είχε χρησιμοποιηθεί και στις προηγούμενες εκλογές
από ορισμένους Συλλόγους με πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτή η εμπειρία μπορεί να
αξιοποιηθεί και από άλλους Συλλόγους, που θα θελήσουν να κάνουν χρήση και
εναλλακτικών μορφών ψηφοφορίας.
Γ) Με στόχο πάντα τη μαζικότερη δυνατή συμμετοχή, την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των συναδέλφων, αλλά και για να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο της
ψήφου, εισηγούμαστε οι εκλογές να γίνουν σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ την
ίδια χρονική περίοδο, αλλά οι κάλπες να κλείσουν συγχρόνως και παντού ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε στους Συλλόγους να διεξάγουν τις εκλογές το χρονικό
διάστημα από ΔΕΥΤΕΡΑ 6 έως ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 –όσες μέρες κρίνει σκόπιμο ο
κάθε Σύλλογος ότι είναι απαραίτητο– αλλά όλες οι κάλπες να κλείσουν συγχρόνως την
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19.00.
Δ) Με βάση την απόφαση του τελευταίου Συνεδρίου, οι εκλογές για την ανάδειξη των
αντιπροσώπων των Συλλόγων στο Συνέδριο θα γίνουν με το σύστημα της απλής
αναλογικής. Όλοι οι συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή Σχολής ή Ιδρύματος στο οποίο
αναφέρεται ο κάθε Σύλλογος έχουν το προφανές δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
ανεξάρτητα αν στο παρελθόν υπήρξαν ή όχι μέλη του Συλλόγου. Οι συνάδελφοι μπορούν
να τακτοποιήσουν τις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και την
Ομοσπονδία και κατά την ημέρα των εκλογών. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των
Συλλόγων προς την Ομοσπονδία θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Γραμματείας. Κατά τα λοιπά οι εκλογικές διαδικασίες ακολουθούν τα όσα
προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα σωματεία.
Ε) Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Συνέδρια η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, λόγω και
της κρισιμότητας της συγκεκριμένης συγκυρίας, το 10ο Συνέδριο να διαρκέσει μία ημέρα
παραπάνω και πιο συγκεκριμένα από την Πέμπτη 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ώστε να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης των διαδικασιών
διαλόγου και προβληματισμού με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων
συνέδρων.
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