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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Η «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ» ΚΑΙ Η ΚΙΠΑΝ προσπαθούν να απενεργοποιήσουν πλήρως την
ΠΟΣΔΕΠ.
Χθες, 19/4/2016, έγινε κάτι πρωτοφανές στα ιστορικά της Ομοσπονδίας μας. Η ΣΠΔ και η ΚΙΠΑΝ απαίτησαν να μην
εκπροσωπηθεί η ΠΟΣΔΕΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του
Σ/Ν του Υπ. Παιδείας στο οποίο υπήρχαν διατάξεις για τα Πανεπιστήμια. Η δικαιολογία ότι η ΕΓ δεν έχει συνεδριάσει
για να συζητήσει το συγκεκριμένο Σ/Ν, προφανώς και δεν πείθει καθώς:
είναι η πρώτη φορά που από την παρούσα Κυβέρνηση έρχεται στη Βουλή Σ/Ν το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τα
Πανεπιστήμια και η ΠΟΣΔΕΠ έχει ήδη πάρει θέση σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και αφορούν τόσο
στα μέλη ΔΕΠ όσο και στα Ιδρύματα. Είναι η πρώτη φορά στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσας Κυβέρνησης, που η
ΠΟΣΔΕΠ θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη Βουλή και ν’ αναδείξει ζητήματα που είναι σημαντικότατα για τα μέλη ΔΕΠ
και την καθημερινή τους λειτουργία στα Πανεπιστήμια και η ίδια έχει ζητήσει ν’ αλλάξουν όπως:
1. Οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει προσφύγει και έχει δικαιωθεί από το ΣτΕ για την
αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των καθηγητών Πανεπιστημίου. Η Κυβέρνηση δεν έχει
συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και δεν έχει νομοθετήσει την επαναφορά των
αποδοχών όπως ορίζει η απόφαση του ΣτΕ. Είναι η πρώτη φορά από τη δημοσίευση της απόφασης που δόθηκε
η ευκαιρία στην ΠΟΣΔΕΠ να αναδείξει το θέμα στη Βουλή. Δυστυχώς η ΣΠΔ και η ΚΙΠΑΝ επιβάλλουν να
αφήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται ανεκμετάλλευτη.
2. Η αλλαγή των εκλεκτορικών σωμάτων εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει ζητήσει με
ομόφωνη θέση της ΔΕ της από το Φεβρουάριο του 2014 την αλλαγή του απαράδεκτου καθεστώτος των
7μελών εκλεκτορικών σωμάτων. Είναι η πρώτη φορά με την παρούσα κυβέρνηση που δίνεται η ευκαιρία στην
ΠΟΣΔΕΠ ν’ αναδείξει το θέμα στη Βουλή. Δυστυχώς η ΣΠΔ και η ΚΙΠΑΝ επιβάλλουν να αφήσουμε την ευκαιρία
που μας δίνεται ανεκμετάλλευτη.
3. Η διάταξη για τους καταλογισμούς που κακώς αποσύρθηκε από το αρχικό κείμενο που είχε δει τα φώτα της
δημοσιότητας. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ έχει εκδώσει ειδική ανακοίνωση γι αυτό. Η ΠΟΣΔΕΠ θα
μπορούσε ν’ αναδείξει το θέμα που αφορά εκατοντάδες μέλη ΔΕΠ σ’ όλη την Ελλάδα, σε όλα σχεδόν τα
Πανεπιστήμια, τα οποία προσπάθησαν να κάνουν το καθήκον τους όταν βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης, να
λειτουργήσουν τα Ιδρύματα. Δυστυχώς η ΣΠΔ και η ΚΙΠΑΝ επιβάλλουν να αφήσουμε την ευκαιρία που μας
δίνεται ανεκμετάλλευτη.
4. Τα υπέρογκα ποσά που πληρώνουν τα πανεπιστήμια σε Δημοτικά τέλη και ΔΕΗ. Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει
(σωστά) την απαλλαγή των Πανεπιστημίων από τα δημοτικά τέλη και τη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Δεν
έφερε όμως μέχρι σήμερα καμία νομοθετική ρύθμιση για το θέμα. Η ΠΟΣΔΕΠ θα μπορούσε ν’ αναδείξει το
θέμα στη Βουλή με την πρόσκληση που της απευθύνθηκε. Δυστυχώς η ΣΠΔ και η ΚΙΠΑΝ επιβάλλουν να
αφήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται ανεκμετάλλευτη.

Υπάρχουν και άλλα θέματα που η ΠΟΣΔΕΠ έχει κατά καιρούς υιοθετήσει και τα οποία θα μπορούσε να αναδείξει στα
πλαίσια αυτού του Σ/Ν, ενός Σ/Ν που για πρώτη φορά περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια στα πλαίσια του
νομοθετικού έργου αυτής της Βουλής. Δυστυχώς, η ΠΟΣΔΕΠ δε μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και δε
μπορεί ν’ αναδείξει αυτά τα θέματα. Η ευθύνη ανήκει στην ΣΠΔ και στην ΚΙΠΑΝ. Ποιές οι σκοπιμότητες τους γι αυτό;
Άγνωστο. Σίγουρα όχι οι στόχοι και οι επιδιώξεις των μελών ΔΕΠ και τα συμφέροντα των Ιδρυμάτων μας.
Είναι κρίμα που σε όσο δύσκολους καιρούς, διαθέτουμε τέτοιες «μικρές» παρατάξεις, με τόσο «μικρά» στελέχη.
Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ» θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για μια γνήσια εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ
με μόνο γνώμονα τα προβλήματα τους, τις επιδιώξεις τους και τα συμφέροντα των ίδιων και των Ιδρυμάτων μας.
Εμείς, όπως και στο παρελθόν, δεν κάνουμε πολιτική στην πλάτη των συναδέλφων που εκπροσωπούμε. Εμείς
προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε να εκπροσωπούμε τους συναδέλφους μας, αναζητώντας λύσεις
στα προβλήματα μας. Θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε όση αντίσταση κι αν συναντάμε.

Για τη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ»
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
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