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ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2013

Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για το χαρακτήρα και τη θεματολογία
της Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ στις 19 Φεβρουαρίου 2013.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σχετικά με την προγραμματισμένη Συνεδρίαση της Δ.Ε. την ΤΡΙΤΗ, 19 Φεβρουαρίου 2013, η ΚΙΠΑΝ
έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
1) Ποιος συγκαλεί την 1η μετά από Συνέδριο Δ.Ε. ; Κατά περίεργο τρόπο το καταστατικό της
Ομοσπονδίας δεν αναφέρεται στο πρόσωπο που συγκαλεί τη Δ.Ε μετά από Συνέδριο, ενώ
έχει ρητή αναφορά στην αντίστοιχη περίπτωση της ΕΓ. Μια εκδοχή θα ήταν να επεκταθεί η
εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης και στην περίπτωση της ΔΕ. Αυτό που μέχρι σήμερα
γινόταν στην πράξη ήταν η σύγκλhση της ΔΕ να πραγματοποιείται από τον πρώτο σε
σταυρούς του ψηφοδελτίου με τους περισσότερους ψήφους, κάτι που θεωρούμε και πιο
ισχυρό πολιτικά. Σύμφωνα με αυτή την αρχή δεν κατανοούμε για ποιο λόγο, ο συνάδελφος
Δ. Καλιαμπάκος (9 σταυροί) (8ος ή 9ος στη σειρά κατάταξης στο ψηφοδέλτιο των
«Πανεπιστημιακών Δασκάλων» ) ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τη ΔΕ, αντί του
συναδέλφου Στ. Σταυρίδη (15 σταυροί). Αν εκείνος καταθέσει την γραπτή παραίτηση του
από μέλος της Δ.Ε., 3 συνάδελφοι (Ε. Καραμαλέγκου, Π. Πολίτης και Ξ. Χρυσοχόου),
ισοψηφούν στη 2η θέση των σταυρών προτίμησης με 14 σταυρούς (συνημμένο).
Θεωρούμε ότι ένας από αυτούς θα πρέπει να συγκαλέσει την (ουσιαστικά) 1η Συνεδρίαση
της Δ.Ε.
2) Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε. Ο συνάδελφος Καλιαμπάκος αναφέρεται σε κάποιο
μήνυμα του σε αναπληρωματικά μέλη της ΔΕ. Τέτοιος όρος δεν αναφέρεται στο επίσημο
πλέον καταστατικό, ούτε εθιμικά ίσχυσε στη μέχρι σήμερα πορεία της Ομοσπονδίας και
δεν είναι η κατάλληλη εποχή να προχωρήσουμε σε τέτοιας μορφής πειραματισμούς.
Θυμόμαστε και παλιότερα –χωρίς επίσημο καταστατικό- που κάποιοι επεχείρησαν να το
εφαρμόσουν, δεν έγινε δεκτό ποτέ. Μέλη της ΔΕ είναι οι πρώτοι σε σταυρούς σε αριθμό
ίσο με τις θέσεις που καταλαμβάνει το κάθε ψηφοδελτίου. Για να γίνει κάποιος επόμενος
στο ψηφοδέλτιο μέλος της ΔΕ, θα πρέπει να κατατεθούν στο Προεδρείο και εν προκειμένω
στον συγκαλούντα οι έγγραφες παραιτήσεις όλων των ενδιαμέσων μελών του
ψηφοδελτίου. Το όποιο τυχόν πρόβλημα έχει η Α ή η Β ευκαιριακή σύμπραξη
παρατάξεων ή προσώπων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ή η οποιαδήποτε παράταξη στο
εσωτερικό της δεν πρέπει να καταστεί και πρόβλημα της Ομοσπονδίας. Τη στιγμή μάλιστα
που η Ομοσπονδία μπαίνει επιτέλους στην τελευταία φάση της θεσμικής ολοκλήρωσής
της, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή..

ου

3) Οικονομικός Απολογισμός της διετίας 2011-2013. Με ομόφωνη απόφαση του 11
Συνεδρίου η έγκριση του οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης διετίας έχει
ανατεθεί στην παρούσα Δ.Ε. μετά από έλεγχο και εισήγηση της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής [μέλη της είναι οι Κατερίνα Δημάκη (ΟΠΑ), Βασίλης Βουτσάκης (ΕΚΠΑ )και Κίμων
Χατζημπίρος (ΕΜΠ)]. Η απόφαση ανέφερε ότι αυτό θα προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης
διαδικασίας για συγκρότηση της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας. Η μη ύπαρξη έκθεσης
της προηγούμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του οικονομικού απολογισμού προς το 11 ο
Συνέδριο βαρύνει εξ ίσου την Εξελεγκτική Επιτροπή που δεν ασχολήθηκε έγκαιρα (και τις
παρατάξεις που είχαν εκπροσώπους στην Ε.Ε., δηλαδή ΚΙΠΑΝ, Συσπείρωση και ΑΣΚΕΥ),
όπως και το Προεδρείο, ειδικότερα τις συγκεκριμένες δύο παρατάξεις ΑΡΜΕ και ΑΣΚΕΥ,
που διατήρησαν την εκκρεμότητα μέχρι την τελευταία στιγμή, μεταβάλλοντας καθημερινά
την άποψή τους για τις επιλέξιμες δαπάνες. Η ΚΙΠΑΝ ζητά να κλείσει το συντομότερο η
μοναδική (πολιτικά –και όχι μόνο) σημαντική εκκρεμότητα του 11ου Συνεδρίου. Θεωρούμε
δε ότι στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών, που έχει περάσει από το Συνέδριο, αυτό θα
μπορούσε να είχε γίνει. Επίσης, η ΚΙΠΑΝ δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στη Δ.Ε. μόνο για την
εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας και δεν θα συμμετέχει στη εκλογή Προεδρείου μέχρι
η Δ.Ε. να αποφασίσει οριστικά επί του Οικονομικού Απολογισμού της διετίας 2011-2013
μετά την υποβολή της έκθεσης της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Ασυμβίβαστο στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής: Θέση μας είναι, πως δεν πρέπει να

συγκαταλέγονται μεταξύ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής συνάδελφοι/ες, που είναι
συγχρόνως μέλη θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων, ειδικά σε κεντρικές θέσεις όπως
Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Πρύτανη, μέλη Συμβουλίων Ιδρύματος, Κοσμήτορες. Ένα από τα
βασικά καθήκοντα της ηγεσία της Ομοσπονδίας στο ενδιάμεσο των Συνεδρίων είναι να
ελέγχει -κατά θετικό δημιουργικό τρόπο- το έργο των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων.
Επομένως οτιδήποτε αντίθετο συμβεί στη σύνθεση της ΔΕ, αντιβαίνει στη γενική αρχή
δικαίου ελέγχοντος και ελεγχόμενου. Άλλωστε ουδείς αναντικατάστατος! Βέβαια πρέπει να
διευκρινίσουμε ότι σε αντίθεση με τα θεσμικά όργανα της Ομοσπονδίας, θέση μας είναι
ότι όλοι οι συνάδελφοι που έχουν θεσμικό ρόλο θα πρέπει να επιδιώκουν να είναι
αντιπρόσωποι στο εκάστοτε Συνέδριο, μοναδικό θεσμικά κατοχυρωμένο σώμα
εκπροσώπησης των πανεπιστημιακών. Αυτό άλλωστε συμβαίνει στις Ενώσεις άλλων
ομάδων δημόσιων λειτουργών.
5) Επείγοντα θέματα: Επειδή θα απασχοληθούν τουλάχιστον 33 συνάδελφοι για τουλάχιστον

4 ώρες –δηλαδή 132 ανθρωποώρες ή 16 μεροκάματα κατ’ ελάχιστον- θεωρούμε ότι η ΔΕ
στην επικείμενη Συνεδρίασή της, εκτός από την πιθανή εκλογή ΕΓ, θα πρέπει οπωσδήποτε
να συζητήσει 2-3 υπερεπείγοντα θέματα των Πανεπιστημίων και των λειτουργών τους. Ως
τέτοια εμείς προτείνουμε δύο θέματα, που αποτελούν μέρος του ήδη ψηφισμένου
προγράμματος δράσης του 11ου Συνεδρίου
Α) Μισθολογικό: όπως έχει αποφασισθεί στο πρόγραμμα δράσης, η Ομοσπονδία θα
πρέπει να συζητήσει και να αποφασίσει στο ζήτημα της προσφυγής συμβολικά ενός (ή
περισσοτέρων?) μέλους της στο Στ.Ε. για το θέμα των σκανδαλωδών περικοπών στις
αμοιβές μας. Τα χρονικά περιθώρια για την προσφυγή (60 μέρες) στενεύουν. Το κόστος
ανά προσφυγή είναι 600 ευρώ δικαστικά έξοδα υποβολής της προσφυγής + έξοδα
δικηγόρου. Εκτίμηση είναι ότι οι πιθανότητες θετικής έκβασης είναι ελάχιστες. Όμως η
ενέργεια αυτή -πέραν του ισχυρό πολιτικού συμβολισμού- αποτελεί προϋπόθεση για την

όποια προσφυγή θελήσουμε να κάνουμε στη συνέχεια σε ευρωπαϊκά δικαστήρια,
εκμεταλλευόμενοι έτσι θετικές για ανάλογες περιπτώσεις αποφάσεις δικαστηρίων άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Τα υπόλοιπα επιχειρήματα στη Συνεδρίαση.
Β) Σχέδιο Αθηνά: Πρέπει άμεσα η Ομοσπονδία να αντιδράσει στη φάρσο-τραγωδία που
παίζεται μέσα από το «Σχέδιο Αθηνά» από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και θεσμικούς –και
εξωθεσμικούς- παράγοντες του πολιτικού συστήματος κεντρικά και τοπικά εις βάρος του
πραγματικού εξορθολογισμού του συστήματος της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στη χώρα, με
πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τους φοιτητές και τους συναδέλφους μας. μας. Τη
στιγμή μάλιστα που η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν ανοίξει διάπλατα –και
αντισυνταγματικά- τις πόρτες για τα κάθε είδους παραμάγαζα των κολεγίων και των
«ιδιωτικών πανεπιστημίων». Η ΚΙΠΑΝ δεσμεύεται να σας στείλει Σχέδιο Απόφασης μέχρι
τη Δευτέρα.
Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι
Η ΔΕ θα πρέπει να συγκληθεί από τον/την πρώτον/η κατά σειρά σε σταυρούς από το
ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε (συνημμένο)
Λόγω της κρισιμότητας των περιστάσεων θα πρέπει να υπάρξει Ημερήσια Διάταξη με
συγκεκριμένη θεματολογία, που θα συνδιαμορφωθεί από τα μέλη της ΔΕ (συνημμένο:
δείγμα παλαιότερων ΗΔ),
Πριν οποιαδήποτε συγκρότηση του Προεδρείου θα πρέπει να έχει κλείσει η εκκρεμότητα
με τον Οικονομικό Απολογισμό της προηγούμενης Διοίκησης.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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