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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συγκρότηση Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ για τη διετία 2017 – 2019
Χθές, 19 Φεβρουαρίου 2017, συνεδρίασε η νέα Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) της ΠΟΣΔΕΠ, η
οποία προέκυψε από τις διαδικασίες του 13ου Συνεδρίου της, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε
σώμα και την εκλογή προεδρείου.
Η «Συνεργασία Πανεπιστημιακών», ως πλειοψηφούσα παράταξη, πρότεινε για τη θέση του
Προέδρου τον Στάθη Ευσταθόπουλο. Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα. Μετά από ψηφοφορία
εκλέχθηκε με 6 θετικές ψήφους, δηλ. με την απόλυτη πλειοψηφία της ΕΓ.
Στη συνέχεια, εκ μέρους της «Συνεργασίας Πανεπιστημιακών» διατύπωσε την εξής πρόταση για
την εκλογή των υπολοίπων θέσεων του προεδρείου:
«Η Ομοσπονδία μας δεν είχε προεδρείο την τελευταία διετία και αυτό αναγνωρίστηκε απ’ όλους
τους συνέδρους κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ως πολύ αρνητικό για την ΠΟΣΔΕΠ.
Δεν θα κρίνω τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό ούτε θα καταλογίσω ευθύνες σε κανέναν και
σε καμιά παράταξη. Οι παρατάξεις είχαν τις δικές τους προσεγγίσεις και απόψεις και έβλεπαν το
θέμα από τη σκοπιά που έκριναν καλύτερη. Όλοι μας κριθήκαμε από τους συνέδρους που
συμετείχαν στο συνέδριο ως εκπρόσωποι των συναδέλφων μας απ’ όλη τη χώρα. Η παράταξη μας,
όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε δηλώσει και όπως το λέει και τ’ όνομα της, πιστεύει πολύ
στη συνεργασία, την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και τη συνεννόηση μεταξύ όλων μας. Αυτό
επιδιώκουμε και θα το προσπαθούμε πάντα. Θέλουμε η Ομοσπονδία ν’ αλλάξει σελίδα, να
αφήσουμε πίσω μας αυτά που μας χώρισαν στο παρελθόν και να κρατήσουμε αυτά που (πρέπει να)
μας ενώνουν για το μέλλον. Και αυτά είναι μόνο τα προβλήματα των συναδέλφων μας. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι πρέπει να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, συνεννόηση
και συνεργασία και στα πλαίσια της ΕΓ και στη συγκρότηση του προεδρείου. Με αυτό το σκεπτικό
προτείνουμε στην ΚΙΠΑΝ να αναλάβει την Αντιπροεδρία, στην Ενωτική Πρωτοβουλία τη Γραμματεία,
στην ΑΡΜΕ το ταμείο, και στην Συσπείρωση την Ειδική Γραμματεία.»
Μετά την τοποθέτηση αυτή έλαβε το λόγο εκ μέρους Συσπείρωσης το μέλος της ΕΓ, κ. Ράνια
Αστρινάκη και δήλωσε ότι η Συσπείρωση δε δέχεται να συμμετέχει στο προεδρείο. Ακολούθως
έλαβε το λόγο εκ μέρους της ΚΙΠΑΝ το μέλος της ΕΓ κ. Νίκος Σταυρακάκης και δήλωσε ότι και η
ΚΙΠΑΝ δε δέχεται να συμμετέχει στο προεδρείο.
Μετά τις τοποθετήσεις των δύο αυτών παρατάξεων, έλαβε το λόγο ο πρόεδρος, και αφού
εξέφρασε τη λύπη του για τη μη αποδοχή από τις δυο προαναφερόμενες παρατάξεις της ενωτικής
αυτής πρότασης, πρότεινε:
α) για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Γιάννη Νηματούδη από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
β) για τη θέση του Γραμματέα τον Χαράλαμπο Φείδα από την «Ενωτική Πρωτοβουλία»
γ) για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα τον Γεράσιμο Σιάσο από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
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δ) για τη θέση του ταμία τον Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη από την ΑΡΜΕ.
Δεν υπήρξαν αντιπροτάσεις και όλες αυτές οι προτάσεις εγκρίθηκαν από την απόλυτη
πλειοψηφία της Εκτελεστικής Γραμματείας με 6 θετικές ψήφους (από τις 11).
Μετά την εκλογή του προεδρείου έληξε η συνεδρίαση.
Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των συνέδρων τα οποία
ήταν:
Σύνολο συνέδρων που ψήφισαν: 167, έγκυρα 167, λευκά 0. Έλαβαν:
«Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
ΚΙΠΑΝ
«Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
ΔΗΠΑΚ
«Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
ΑΡΜΕ
«Ενωτική Πρωτοβουλία»
«Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Αθηνών»
Α.ΔΙ.ΚΙ.Α

60 ψήφους
38 ψήφους
18 ψήφους
14 ψήφους
11 ψήφους
10 ψήφους
10 ψήφους
4 ψήφους
2 ψήφους

Η κατανομή των εδρών στη Διοικούσα Επιτροπή ήταν (σύνολο 33):
«Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
ΚΙΠΑΝ
«Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
ΔΗΠΑΚ
«Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
ΑΡΜΕ
«Ενωτική Πρωτοβουλία»
«Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Αθηνών»
Α.ΔΙ.ΚΙ.Α

12
7
4
3
2
2
2
1
0

Η κατανομή των εδρών στη Εκτελεστική Γραμματεία ήταν (σύνολο 11):
«Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
ΚΙΠΑΝ
«Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
ΔΗΠΑΚ
«Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
ΑΡΜΕ
«Ενωτική Πρωτοβουλία»
«Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Αθηνών»
Α.ΔΙ.ΚΙ.Α

4
2
1
1
1
1
1
0
0

Κατόπιν τούτων, το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ΕΚΠΑ, Συνεργασία Πανεπιστημιακών
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Νηματούδης, ΑΠΘ, Συνεργασία Πανεπιστημιακών
Γραμματέας: Χαράλαμπος Φείδας, ΑΠΘ, Ενωτική Πρωτοβουλία
Ταμίας: Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΡΜΕ
Ειδικός Γραμματέας: Γεράσιμος Σιάσος, ΕΚΠΑ, Συνεργασία Πανεπιστημιακών
Το Σάββατο 18/2, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, όπου στο
τέλος της ημέρας ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις του Συνεδρίου.
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Για το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας για την επόμενη διετία ψηφίστηκε με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων το προτεινόμενο από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών» πλαίσιο με 48
ψήφους έναντι 25 ψήφων που έλαβε το πλαίσιο της ΚΙΠΑΝ, ενώ υπήρξαν και 18 λευκά.
Ακολούθως, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:
 Το προτεινόμενο από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών» την ΑΡΜΕ και την «Ενωτική
Πρωτοβουλία» για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
 Το προτεινόμενο από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών» για τις πελατιακού χαρακτήρα
νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
 Το προτεινόμενο από την ΚΙΠΑΝ για τη δίωξη πανεπιστημιακών καθηγητών στην Τουρκία
 Το προτεινόμενο από τη ΔΗΠΑΚ για τη δίωξη του Δημάρχου Πατρέων
 Το προτεινόμενο από τη «Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων» για τη δίωξη φοιτητών του
ΔΠΘ
 Το προτεινόμενο από το σύνεδρο Δ. Φασουλιώτη από τη ΣΘΕ του ΕΚΠΑ για την καθαριότητα των
χώρων του Πανεπιστημίου
Τέλος, για την πρόσφατη υπόθεση άσκησης βίας εναντίον του Καθηγητή Άγγελου Συρίγου στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατατέθηκαν 4 ψηφίσματα από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών», την
ΚΙΠΑΝ, τη ΔΗΠΑΚ και την «Ενωτική Πρωτοβουλία». Μετά την ανάγνωση τους, υιοθετήθηκε από τη
«Συνεργασία Πανεπιστημιακών» και την ΚΙΠΑΝ το κείμενο της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας» με
κάποιες προσθήκες, το οποίο και τελικά εγκρίθηκε.
Επισυνάπτεται το εγκριθέν πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας. Τα εγκριθέντα ψηφίσματα θα
ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες μετά την καθαρογράφησή τους.

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματέας
Χαράλαμπος Φείδας
Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ
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