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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2η ΣΥ Ν Ε ΔΡ ΙΑ Σ Η Δ Ε ΥΤ Ε ΡΑ 4 Μ Α ΙΟ Υ 20 15

Αθήνα, 4 Μαίου 2015

2η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ συνεδρίασε σήμερα τη 4η Μαίου 2015, με παρόντα τα μέλη:
Ι. Κρεστενίτης, Τ.Ζορμπαλά, Δ.Γουβιάς, Δ.Καλιαμπάκος, Μ.Νικολακάκη, Κ.Μηλολιδάκης,
Χ.Κροντηράς, Μ.Σιγάλας (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Ι.Νηματούδης, Μ.Ρογδάκης, Α.Ζελελίδης, Σ.Τριαρίδης, Σ.Δαλαμπίρας,
Β.Καρακωστάνογλου,
Γ.Κυριαζής,
Μ.
Κατωτομιχελάκης,
Θ.Καραχάλιος
(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν. Σταυρακάκης, Τ. Φιλαλήθης, Σ.Κάτσικας, Μ.Αυγουστιανάκης, Γ.Λιτσαρδάκης (ΚΙΠΑΝ),
Α.Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ.Φείδας, Μ.Χρυσανθόπουλος (ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ),
Αρχικά τέθηκε ένα διαδικαστικό ζήτημα και τονίστηκε ότι πρέπει να ακολουθείται το καταστατικό
και να μπαίνουν σε ψηφοφορία οι 2 πρώτες προτάσεις που πλειοψηφούν.
Ορίστηκαν προς συζήτηση τα εξής θέματα στην ημερίσια διάταξη:
1ο ΘΕΜΑ : Μη συγκρότηση προεδρείου
2ο ΘΕΜΑ :Νομοσχέδιο Υπ. Παιδείας για τα Παν/μια
3ο Θέμα : Πράξη νομοθετικού περιεχομένου
1ο ΘΕΜΑ : Μη συγκρότηση προεδρείου
Κατά την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τα μέλη εξέφρασαν τις απόψεις και τις θέσεις τους
σχετικά με την συγκρότηση του προεδρείου εφόσον αυτό δεν προέκυψε λόγω μη πλειοψηφίας
από το συνέδριο της ομοσπονδίας . Ακούστηκαν προτάσεις από όλα τα παρόντα μέλη.
Κατά την Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων οι παρατάξεις που έκαναν προσπάθεια να
συντάξουν ένα πρόγραμμα δράσης στο συνέδριο να βρούν τρόπο να συγκροτήσουν προεδρείο.
Δεν είναι δυνατό να ζητηθεί να ηγηθούν σε αποφάσεις που δεν συμφωνούν. Ένα αναλογικό
προεδρείο δεν είναι μια ρεαλιστική πρόταση και οι 4 παρατάξεις έχουν την ευθύνη να βρούν λύση
για την συγκρότηση προεδρείου. Επίσης προτάθηκε συντονισμός εκ περιτροπής των 4 ή 6
παρατάξεων για την παρουσία της ΠΟΣΔΕΠ προς τα έξω.
Η Συνεργασία Πανεπιστημιακών καλεί τις δυνάμεις που συμφώνησαν στο συνέδριο σε ένα κοινό
πλαίσιο δράσης να συμφωνήσουν για τη συγκρότηση πολιτικού προεδρείου. Εάν αυτό δεν
καταστεί δυνατό και δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφίας που απαιτείται από το καταστατικό
για να συγκροτηθεί πολιτικό προεδρείο στα πλαίσια της ΕΓ, η αμέσως καλύτερη λύση είναι η
συγκρότηση διαπαραταξιακού προεδρείου με βάση τη δύναμη των παρατάξεων για να μπορέσει
να λειτουργήσει η ΠΟΣΔΕΠ αποτελεσματικά την κρίσιμη αυτή περίοδο των εξελίξεων για την
παιδεία. Σε περίπτωση μη συγκρότησης πολιτικού προεδρείου να γίνει αναλογικό προεδρείο.
Συντονισμός εκ περιτροπής απορρίπτεται.
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Για την Ενωτική πρωτοβουλία το συνέδριο όρισε ένα πρόγραμμα δράσης της ομοσπονδίας και το
προεδρείο πρέπει να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, άρα οι παρατάξεις έχουν την ευθύνη να
διαμορφώσουν ένα πολιτικό προεδρείο.
Η ΚΙΠΑΝ δεν συμφωνεί σε αναλογικό προεδρείο.Θεωρεί ότι οι 2 πρώτες παρατάξεις να βρουν το
πολιτικό θάρρος να συγκροτήσουν προεδρείο. Συνεπές προς το πολιτικό πρόγραμμα δράσης είναι
οι παρατάξεις να συνεργαστούν και να υπάρξει προεδρείο κοινής αποδοχής με πρόεδρο τον
Σ.Κάτσικα. Για τον συντονισμό όσον αφορά την εσωτερική έκφραση να συζητηθεί εφόσον
διατυπωθεί με σαφήνεια.
Για τη ΔΗΠΑΚ η συγκρότηση πολιτικού προεδρείου δεν είναι καθαρή. Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει
προεδρείο λόγω μοιράσματος της διοίκησης, ότι έχει χαθεί χρόνος αλλά παρόλα αυτά βγαίνουν
ανακοινώσεις. Δεν πιστεύει ότι η ΠΟΣΔΕΠ είναι ζημιωμένη που δεν υπάρχει προεδρείο αλλά
μάλλον κερδισμένη είναι. Συντονισμός να συνεχίσει να γίνεται. Η ΔΕ δεν μπορεί να εκλέξει
προεδρείο. Δεν είναι αποδεκτό ότι γίνονται συγκλίσεις για ανακοινώσεις αλλά όχι για ηγεσία
γιαυτό η ΔΗΠΑΚ δεν θα συνδράμει σε αυτό.
Η Αριστερή Μεταρρύθμιση εξέφρασε διαφωνία με την θέση της Συνάντησης λέγοντας ότι η
εκλογή προέδρου δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά προβλέπεται σε κάθε συνδικαλιστικό όργανο. Το
σχέδιο δράσης συγκέντρωσε μία πλειοψηφία των παρατάξεων στο συνέδριο. Αν οι παρατάξεις
δεν μπορούν να βγάλουν πρόεδρο, δεν είναι λογική η πρόταση της Συνάντησης να μην υπάρξει
προεδρείο αλλά συντονιστικό όργανο. Εθεσε το ερώτημα μήπως η Συνάντηση δεν δέχεται το
αναλογικό προεδρείο για να μην έχει την ευθύνη? Είναι ευθύνη όλων των παρατάξεων αν θα
δεχτούν μία ομοσπονδία χωρίς προεδρείο και να πουν γιατί δεν γίνεται να συγκροτηθεί.
Κατόπιν ακολούθησαν συζητήσεις για το αν η ΔΕ, που είναι το ανώτατο όργανο της ομοσπονδίας,
έχει την δικαιοδοσία να ψηφίσει για προεδρείο και αν ναι, θα εκλέξει προεδρείο με απλή ή
απόλυτη πλειοψηφία.
Τέθηκαν σε ψηφοφορία οι εξής προτάσεις:
1η πρόταση : Η ΔΕ μπορεί να εκλέξει προεδρείο της ομοσπονδίας, ναι ή όχι ?
Ψήφισαν 17 ναι
Θες/κη 7(Νηματούδης,Τριαρίδης,Δαλαμπίρας,Καρακωστάνογλου,Κυριαζής
Φείδας,Χρυσανθόπουλος)
Αθήνα 5 (Ευσταθόπουλος, Ρογδάκης, Μπουρνόβα, Κάτσικας, Αυγουστιανάκης)
Πάτρα 1 (Ζελελίδης)
Ηράκλειο 2 (Σταυρακάκης,Φιλαλήθης)
Λάρισα 1 (Καραχάλιος)
Αλεξανδρούπολη 1(Κατωτομιχελάκης)
Ψήφισαν 9 όχι
Θες/κη 3(Κρεστενίτης, Σιγάλας, )
Αθήνα 3 (Καλιαμπάκος, Νικολακάκη, Μηλολιδάκης)
Πάτρα 1 (Κροντηράς)
Σάμος 1 (Ζορμπαλά)
Ρόδος 1 (Γουβιάς)
1 Αποχή (Βανακάρας)
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2η πρόταση : Η ΔΕ θα εκλέξει πρόεδρο με απλή ή απόλυτη πλειψηφία ?
Απλή ψήφισαν 11
Θεσ/κη 5(Νηματούδης,Τριαρίδης,Δαλαμπίρας,Καρακωστάνογλου,Κυριαζής)
Αθήνα 3 (Ευσταθόπουλος, Ρογδάκης, Μπουρνόβα)
Πάτρα 1 (Ζελελίδης)
Λάρισα 1 (Καραχάλιος)
Αλεξανδρούπολη 1(Κατωτομιχελάκης)
Απόλυτη ψήφισαν 15
Θεσ/κη 5(Κρεστενίτης, Σιγάλας, Λιτσαρδάκης, Φείδας,Χρυσανθόπουλος)
Αθήνα 5(Καλιαμπάκος, Νικολακάκη, Μηλολιδάκης, Κάτσικας, Αυγουστιανάκης)
Ηράκλειο 2 (Σταυρακάκης,Φιλαλήθης)
Πάτρα 1 (Κροντηράς)
Σάμος 1 (Ζορμπαλά)
Ρόδος 1 (Γουβιάς)
1 Αποχή (Βανακάρας)
Μετά τις 2 ψηφοφορίες αποφασίστηκε ότι η ΔΕ μπορεί να εκλέξει προεδρείο με απόλυτη
πλειοψηφία. Ετσι το προεδρείο της συνεδρίασης(Κρεστενίτης, Νηματούδης, Φείδας) έβαλε σε
ψηφοφορία την όποια πρόταση για πρόεδρο. Κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:
Πρόταση προέδρου
Συνεργασία Πανεπιστημιακών : Σ.Ευσταθόπουλος
ΚΙΠΑΝ : Σ.Κάτσικας
Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων : Ι.Κρεστενίτης
Υπέρ Ευσταθόπουλου ψήφισαν 13
Θεσ/κη 7(Νηματούδης,Τριαρίδης,Δαλαμπίρας,Καρακωστάνογλου,Κυριαζής,Φείδας,
Χρυσανθόπουλος)
Αθήνα 3 (Ευσταθόπουλος, Ρογδάκης, Μπουρνόβα)
Πάτρα 1 (Ζελελίδης)
Λάρισα 1 (Καραχάλιος)
Αλεξανδρούπολη 1(Κατωτομιχελάκης)
Υπέρ Κάτσικα ψήφισαν 5
Θες/κη 1 (Λιτσαρδάκης)
Αθήνα 2( Κάτσικας, Αυγουστιανάκης)
Ηράκλειο 2 (Σταυρακάκης,Φιλαλήθης)
Υπέρ Κρεστενίτη ψήφισαν 8
Θεσ/κη 2(Κρεστενίτης, Σιγάλας)
Αθήνα 3(Καλιαμπάκος, Νικολακάκη, Μηλολιδάκης)
Πάτρα 1 (Κροντηράς)
Σάμος 1 (Ζορμπαλά)
Ρόδος 1 (Γουβιάς)
1 Αποχή (Βανακάρας)
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Ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των 2 πρώτων Ευσταθόπουλου και Κρεστενίτη.
Υπέρ Ευσταθόπουλου ψήφισαν 12
Θεσ/κη 7(Νηματούδης,Τριαρίδης,Δαλαμπίρας,Καρακωστάνογλου,Κυριαζής,Φείδας,
Χρυσανθόπουλος)
Αθήνα 3 (Ευσταθόπουλος, Ρογδάκης, Μπουρνόβα)
Λάρισα 1 (Καραχάλιος)
Αλεξανδρούπολη 1(Κατωτομιχελάκης)
Υπέρ Κρεστενίτη ψήφισαν 7
Θεσ/κη 2(Κρεστενίτης, Σιγάλας)
Αθήνα 3(Καλιαμπάκος, Νικολακάκη, Μηλολιδάκης)
Πάτρα 1 (Κροντηράς)
Σάμος 1 (Ζορμπαλά)
Λευκά 4
Ηράκλειο 2 (Σταυρακάκης,Φιλαλήθης)
Αθήνα 1 (Αυγουστιανάκης)
Πάτρα 1 (Αυγουστάκης)
1 Αποχή (Βανακάρας)
Ο Λιτσαρδάκης είχε αποχωρήσει, Ζελελίδης και Γουβιάς εκτός σύνδεσης.
Συνεπώς δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία μελών της ΔΕ για να εκλεγεί προεδρείο.
Ετσι μετά από διαδικαστική πρόταση του Ι.Κρεστενίτη αποφασίστηκε
1) Το προεδρείο που διεύθυνε τη συζήτηση (Κρεστενίτης,Νηματούδης,Φείδας) έχει την
ευθύνη σύγκλισης της ΕΓ το αργότερο μέχρι 15 Μαίου
2) Η ΕΓ έχει υποχρέωση να εκλέξει προεδρείο σε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι τέλος Ιουνίου
διαφορετικά να συγκαλέσει τη ΔΕ στις αρχές Ιουλίου
3) Αν προκύψει κάποιο θέμα νωρίτερα θα συννενοηθούν οι 3 του προεδρείου ώστε να
συνέλθει η ΕΓ και επίσης αν θεωρήσει αναγκαίο να συγκαλέσει νωρίτερα από τις αρχές
Ιουλίου τη ΔΕ, να το κάνει.
Τα υπόλοιπα θέματα της ημερίσιας διάταξης θα συζητηθούν άμεσα.
Κλείνοντας την συνάντηση ο Σ.Ευσταθόπουλος έθεσε τον προβληματισμό η επόμενη ΔΕ να είναι
δια ζώσης για να υπάρξουν οι κατάλληλες ζυμώσεις για να βρεθεί μία λύση στο θέμα διοίκησης/
λειτουργίας/προεδρείου της ομοσπονδίας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
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