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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 10Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Το 10ο συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ πραγµατοποιήθηκε µε θεµατολογία, συζήτηση και αποφάσεις µακριά από τα
κρίσιµα προβλήµατα που βιώνει το πανεπιστήµιο, η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός.
Η ∆ΗΠΑΚ είχε κυκλοφορήσει έγκαιρα κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων των συλλόγων διακήρυξη µε τις θέσεις
της για τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και την Ανώτατη Εκπαίδευση, για τη στάση των παρατάξεων στο
διάστηµα από το προηγούµενο συνέδριο, για το πλαίσιο αλλαγών της κυβέρνησης. Παράλληλα παρουσίασε τις
προτάσεις της για την Ανώτατη Εκπαίδευση που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός.
Από τις συζητήσεις στην απερχόµενη ∆ιοικούσα Επιτροπή ήταν φανερό ότι η πλειοψηφία είχε στόχο να
χρησιµοποιήσει το συνέδριο ως εργαλείο αποπροσανατολισµού και στήριξης της κυβέρνησης. Η ∆ΗΠΑΚ, τόσο στη
∆Ε όσο και στο ίδιο το συνέδριο, πρότεινε ηµερήσια διάταξη µε διακριτά θέµατα τον απολογισµό της ∆Ε, τον
οικονοµικό απολογισµό και τη διαµόρφωση προγράµµατος δράσης, όπως προβλέπει το καταστατικό και όπως
γίνεται σε κάθε συνδικαλιστικό συνέδριο. Με το πρόγραµµα όµως εργασιών που προτάθηκε και ψηφίστηκε από
τις δυνάµεις της πλειοψηφίας, η συζήτηση για τον απολογισµό της απερχόµενης διοίκησης περιοριζόταν στο
ελάχιστο, µε προφανή την επιδίωξη να αποφευχθεί η κριτική και η αποκάλυψη του ρόλου της απερχόµενης
διοίκησης ως στήριγµα τόσο της γενικότερης όσο και της ειδικής για τα ΑΕΙ κυβερνητικής πολιτικής. Συζήτηση
για το πρόγραµµα δράσης πρακτικά δεν προβλεπόταν, προφανώς επειδή η πλειοψηφία δεν ήθελε να υπάρχει
πρόγραµµα δράσης. Από την άλλη υπήρχε άφθονος χρόνος συζήτησης για τη δηµιουργία «Κέντρου
Τεκµηρίωσης» έναντι 5 εκατοµµυρίων Ευρώ, ή για θέµατα όπως το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, το
Λύκειο και η πρόσβαση στα ΑΕΙ, ή το NQF. Έτσι η πλειοψηφία µετέτρεψε το Συνέδριο σε ηµερίδα στήριξης του
κυβερνητικού πλαισίου διαβούλευσης και συγκεκριµενοποίησης πλευρών του.
Η ∆ΗΠΑΚ παρουσίασε στο συνέδριο τις θέσεις της για τον απολογισµό της απερχόµενης διοίκησης, τον οποίο και
καταψήφισε. Στην συνέχεια αποχώρησε από τις εργασίες γιατί δεν ήθελε να νοµιµοποιήσει τη µετατροπή του
συνέδριου της ΠΟΣ∆ΕΠ, από συνέδριο συνδικαλιστικής οµοσπονδίας σε επιστηµονικοφανή ηµερίδα διαβούλευσης
και στήριξης των κυβερνητικών επιλογών. Στη βάση αυτή κατήγγειλε τις παρατάξεις της πλειοψηφίας για
εκφυλισµό του πανεπιστηµιακού συνδικαλιστικού κινήµατος. Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη στάση της ∆ΗΠΑΚ. Το
συνέδριο κατέληξε σε ηµερίδα προθύµων συµβούλων της κυβέρνησης, ενώ πρόγραµµα δράσης δεν ψηφίστηκε.
Έτσι η ΠΟΣ∆ΕΠ συναγωνίζεται επάξια τη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ στο πεδίο του κυβερνητικού συνδικαλισµού.
Οι παρατάξεις την πλειοψηφίας ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ/γιατροί εµφανίστηκαν συνεπείς στη στήριξη της
γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και της διαβούλευσης µε αίτηµα προς το Υπουργείο και την κυβέρνηση να
είναι πιο αποφασιστικοί στις «µεταρρυθµίσεις»/ανατροπές και να τους εµπιστευτούν στην κατεύθυνση αυτή.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έθεσε σαν κυρίαρχο/ελάχιστο θέµα την ψηφοφορία για το κείµενο διαβούλευσης. Έκανε δηµόσια,
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ∆Ε που προηγήθηκε των εργασιών του συνέδριου, πολιτική συµφωνία µε
τις δυνάµεις της πλειοψηφίας για συνέδριο µε συναινετικές διαδικασίες, γεγονός που εκφράστηκε τόσο στην
αναγνώριση αντιπροσώπων όσο και στη εξέλιξη του συνέδριου. Μόνο πολύ αργά στο τέλος της τελευταίας
ηµέρας, εµφανίστηκε να «καταλαβαίνει» τις επιδιώξεις τη πλειοψηφίας και αποχώρησε από το συνέδριο.
Το ∆ΙΚΤΥΟ εµφανίστηκε ως αριστερόφωνο συµπλήρωµα της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, τόσο στο συνέδριο, όσο και στη
συγκρότηση της νέας ΕΓ.
Στα νέα όργανα διοίκησης οι συσχετισµοί παραµένουν οι ίδιοι. Ενισχύονται οι εκπρόσωποι των σχολών υγείας σε
βάρος των εκπροσώπων ΚΙΠΑΝ/ΑΡΜΕ και εµφανίζεται το ∆ΙΚΤΥΟ µε δυνάµεις προερχόµενες κυρίως από τη
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
~ .~ .~
Οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αντιµετωπίζουµε, µαζί µε τους άλλους εργαζόµενους της χώρας, την επίθεση
διαρκείας ενάντια στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατά µας. Έχουµε µπροστά µας το νέο νόµο πλαίσιο και
την ολοκληρωµένη θεσµοθέτηση της επιχειρηµατικής λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους που δεν έχουν υποκύψει στην λογική του Πανεπιστήµιου-επιχείρηση σε
οργανωµένη αντίδραση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του µνηµονίου, της Ε.Ε. και των
υποστηριχτών της. Να αγωνιστούµε για Παιδεία που θα υπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες του λαού και όχι
του κεφαλαίου.
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