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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τα προβλήματα και τις
προτεραιότητες της ΠΟΣΔΕΠ σήμερα: Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ & 12ο Συνέδριο.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ, εκτιμώντας τη συνολική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
μετά το 11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, έχοντας εξαντλήσει κάθε όριο διαλόγου, συναινετικών
προσπαθειών και δημιουργικής συμβολής σε κάθε επίπεδο λειτουργίας και δράσης της
Ομοσπονδίας και λαμβάνοντας υπόψη πολλές πράξεις και παραλείψεις της διοίκησης, εκφράζει
την έντονη ανησυχία της για την ακολουθούμενη πορεία και δηλώνει την αντίθεσή της στη
συνέχιση της σημερινής κατάστασης στην Ομοσπονδία. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από
τους βασικούς λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή τη θέση:
Α) Παντελής απουσία της ΠΟΣΔΕΠ από τα δρώμενα στο χώρο των Πανεπιστημίων και των
Πανεπιστημιακών.
Με κύρια ευθύνη της κυρίαρχης ομάδας στην ηγεσία της (ΑΣΚΕΥ και ΑΡΜΕ), η Ομοσπονδία έχει
αδρανοποιηθεί πλήρως και δεν ασχολείται με κανένα πρόβλημα από τα πλείστα όσα υπάρχουν
σήμερα σε εξέλιξη στο χώρο μας.
Β) Διάλυση της λειτουργικής δομής της Ομοσπονδίας.
Η ΠΟΣΔΕΠ δεν έχει γραφείο –μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία της- και δεν λειτουργεί η
γραμματεία της. Ο Γραμματέας είναι μονίμως απών και δεν έχει ενεργοποιήσει καμιά από τις
αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό.
Γ) Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 Λειτουργεί εντελώς προσωπικά, χωρίς καμία συνεννόηση με το Προεδρείο. Ακόμη και στις
λίγες φορές που μια τέτοια συνεννόηση ξεκινά, στο τέλος τα πράγματα γίνονται «όπως τα
έχει καταλάβει» ο ίδιος.
 Προβαίνει σε ενέργειες προσωπικής –όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται- προβολής. Με
κάποιες απ’ αυτές εκθέτει έντονα την Ομοσπονδία: ενδεικτικά αναφέρουμε:
 παρέμβαση για τον καθορισμό από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ προσωρινού
προεδρεύοντος της Ιατρικής Σχολής,
 συμμετοχή σε συναντήσεις εκπροσώπων της Ιατρικής Αθηνών - για το γνωστό
ζήτημα της κατάργησης της παρακράτησης του 10% (παλαιότερα 15%) για το
Ίδρυμα από τους καθηγητές με Ιδιωτικό Ιατρείο- στο πλαίσιο του προεκλογικού
αγώνα υποψηφίου Κοσμήτορα, με τον πρώην Υπουργό Υγείας και με τον πρώην
Υπουργό Παιδείας, όταν ο Υπουργός Παιδείας απαξιούσε επιδεικτικά και
προσβλητικά να δεχτεί την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ μετά το 11ο Συνέδριο,







 επιστολές-ανακοινώσεις προς τον νέο Υπουργό Παιδείας με περιεχόμενο που
ουσιαστικά αποτελεί επιδοκιμασία των θέσεων του Υπουργού, χωρίς καμία
προσυνεννόηση έστω με το Προεδρείο,
 συμμετοχή στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία με προσωπικές και αποσπασματικές θέσεις, μακράν των
πάγια διατυπωμένων θέσεων της Ομοσπονδίας σε σειρά επισήμων κειμένων,
 δεν ασχολείται (ή παρεμβαίνει με ελλιπείς και μεροληπτικές πληροφορίες) σε
γεγονότα βίας κατά συναδέλφων εντός των πανεπιστημιακών χώρων (Συμβούλιο
Ιδρύματος ΕΜΠ στο Καποδιστριακό, επιθέσεις κατά καθηγητών του ΑΠΘ σε
διάφορες περιόδους, σωρεία επιθέσεων κατά καθηγητών του ΕΜΠ το Φθινόπωρο
2013, επίθεση κατά δύο καθηγητών του Τμ. Φυσικής του ΕΚΠΑ τον Ιούνιο 2014),
και άλλες πολλές σε διάφορα Πανεπιστήμια.
Διορίζεται στο Δ.Σ. του «Ωνασείου» και μάλιστα στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου,
διορισμός ο οποίος, για τη συγκεκριμένη θέση, όχι μόνο έχει καθαρά κυβερνητικό και
κομματικό χαρακτήρα, αλλά είναι απόφαση του «Μαξίμου»! Μια τέτοια ιδιότητα είναι
προφανώς ασυμβίβαστη με θέση στην ηγεσία μιας ανεξάρτητης συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας και δη με τη θέση του Προέδρου. Θυμίζουμε ότι άλλοι συνάδελφοι, στο
παρελθόν, θεωρώντας ασυμβίβαστες συμμετοχές, ακόμη και σε ανεξάρτητα, μη
κυβερνητικά σώματα, παραιτήθηκαν από τα ανώτατα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας.
Όμως ακόμα και αν θεωρηθεί ότι ο διορισμός γίνεται από τον Υπουργό Υγείας, θα πρέπει
να θυμίσουμε ότι υπάρχουν σοβαρά ανοιχτά θέματα και μόνιμη αντιπαράθεση
τουλάχιστον των Σχολών Επιστημών Υγείας με το Υπουργείο Υγείας (όπως Οργανισμοί
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αν. Διοικητής Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
αναπροσαρμογή κλίμακας αμοιβής εφημεριών των καθηγητών, επιστημονικοί συνεργάτες
των Πανεπιστημιακών Κλινικών, Κλινικός Καθηγητής, ΕΣΔΥ, άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος καθηγητών Ιατρικών Σχολών, κλπ), θέματα βέβαια για τα οποία δεν έχει
γίνει καμιά προσπάθεια διεκδίκησης της επίλυσής τους από τη σημερινή ηγεσία της
Ομοσπονδίας. Είναι τυχαίο; Αυτός και μόνο ο λόγος θα μας υποχρέωνε να καταθέσουμε
πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Ομοσπονδίας.
Αρνείται να συγκαλέσει τη Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ για να συζητήσει την Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής (ΕΕΕ), όπως το επιτάσσει η σχετική απόφαση του 11ου Συνεδρίου,
ολοκληρώνοντας έτσι τη σκευωρία που είχαν αρχίσει να εξυφαίνουν ηγετικά μέλη της
ΑΣΚΕΥ και της ΑΡΜΕ (και όχι μόνο) μερικούς μήνες πριν το 11ο Συνέδριο, με ουσιαστικό
στόχο την πλήρη διάλυση της «Νέας ΠΟΣΔΕΠ» και του επικίνδυνου διαφορετικού
«πολιτικού πολιτισμού» που αυτή εισήγαγε, τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στον
ευρύτερο πολιτικό. Σε αυτήν τους τη προσπάθεια οι πρωταγωνιστές βοηθήθηκαν αμέριστα
από πολλές πλευρές της «βαθειάς εξουσίας».
Συμμετέχει στις Συνόδους Πρυτάνεων, χωρίς να έχει προηγούμενα συζητήσει –ούτε καν με
το Προεδρείο- την αναγκαιότητα συμμετοχής, τα θέματα και τις θέσεις που θα αναπτύξει
εκεί. Σε ορισμένες μάλιστα Συνόδους δεν έχει υπάρξει καν ενημέρωση της Δ.Ε. για τη
συμμετοχή του. Επισημαίνουμε ότι την προηγούμενη τετραετία, πριν τη Σύνοδο
Πρυτάνεων, υπήρχε συνεδρίαση της Ε.Γ. ή ακόμα και της Δ.Ε., όπου αποφασίζονταν α) η
αναγκαιότητα συμμετοχής της ΠΟΣΔΕΠ και β) καθορίζονταν οι θέσεις που θα
παρουσιάζονταν στη Σύνοδο. Επίσης επέτρεψε στη Σύνοδο Πρυτάνεων να παρεμβαίνει
κατά απροκάλυπτο τρόπο στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, υποδεικνύοντας ποιοι θα
εκπροσωπούν την ΠΟΣΔΕΠ στις Συνόδους!



Τελευταίο, αλλά χαρακτηριστικό, είναι ότι η ΗΔ της συνεδρίασης της Ε.Γ. της Δευτέρας 30
Ιουνίου 10.00 π.μ. εστάλη από τον Πρόεδρο στις 10.00 μ.μ. της Κυριακής 29 Ιουνίου, χωρίς
α) καμιά προσυνεννόηση με το Προεδρείο, β) κανένα σχέδιο επί των αποφάσεων και γ) να
λάβει υπόψη του την πρόταση της ΚΙΠΑΝ για προσθήκη και άλλων θεμάτων, μεταξύ των
οποίων και την άμεση σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Δ.Ε. για να συζητηθεί η Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αίτημα το οποίο είχε επίσης υποβληθεί τρεις τουλάχιστον
φορές στο πρόσφατο παρελθόν!

Για όλους αυτούς τους λόγους η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ -με το από χρόνια
πιστοποιημένο υψηλό αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνει απέναντι στο πανεπιστήμιο και την
κοινωνία- αποφάσισε:
 να αποχωρήσει από το Προεδρείο και να αποσύρει τη στήριξή της στη σημερινή ηγεσία της
ΠΟΣΔΕΠ, καταθέτοντας πρόταση μομφής κατά του Προέδρου,
 να ζητήσει για -άλλη μια φορά- την άμεση σύγκληση της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ, την οποία να
διευθύνει μέλος της Δ.Ε. κοινής αποδοχής που θα διαθέτει το σθένος και το αναγκαίο για
τις περιστάσεις ηθικό ανάστημα, με κύριο θέμα την παρουσίαση και συζήτηση της Έκθεσης
της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια να είναι παρόντα όλα τα μέλη του σώματος, να είναι απαραίτητα παρόντα τα
3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η συνεδρίαση να μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο,
δηλαδή να αναπαραχθεί σε μικρογραφία το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα
σχετικά γεγονότα της σκευωρίας στο 11ο Συνέδριο.
Θεωρούμε ότι με όλα όσα έχουμε βιώσει τα τελευταία 2 χρόνια, είναι απαραίτητο -για τα
πανεπιστήμια και τους καθηγητές τους- η Διοικούσα Επιτροπή με την παρούσα σύνθεσή της να
ολοκληρώσει τη θητεία της το συντομότερο δυνατό. Γι’ αυτό προτείνουμε επίσπευση του 12ου
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας για το Φθινόπωρο του 2014. Η πρότασή μας αυτή εδράζεται στην
πεποίθησή μας ότι:
α) αλλοιώθηκε η γνήσια βούληση των πανεπιστημιακών καθηγητών κατά την εκλογή
αντιπροσώπων για το 11ο συνέδριο, με τη γνωστή σε όλους σκευωρία κατά του τότε Προέδρου της
ΠΟΣΔΕΠ, της ΚΙΠΑΝ αλλά -όπως το επιβεβαίωσαν και οι εν συνεχεία εξελίξεις- και κατά της ίδιας
της υπόστασης της ΠΟΣΔΕΠ. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από διάφορα κέντρα εξουσίας, εντός και
εκτός των Πανεπιστημίων, για να ενισχυθούν οι παρατάξεις των πρωταγωνιστών της σκευωρίας με
ψήφους πολύ πέραν της πραγματικής τους δύναμης.
β) η κατάσταση πλήρους αδράνειας και διάλυσης που επικράτησε και συνεχίζει να ισχύει στην
Ομοσπονδία την περίοδο μετά το 11ο Συνέδριο έχει συντελέσει σημαντικά στην αναδιάταξη των
δυνάμεων στο χώρο των πανεπιστημιακών, αλλά λογικά και εντός των παρατάξεων. Αυτό πρέπει
να αποτυπωθεί και στο επίπεδο της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ, όποια και αν θα είναι αυτή.
Η επόμενη Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ, που προτείνουμε να συγκληθεί μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, θα πρέπει
να κηρύξει την έναρξη της προσυνεδριακής διαδικασίας και να αποφασίσει για τα υπόλοιπα
ζητήματα της διεξαγωγής του 12ου Συνεδρίου.
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