ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Καταγγελία του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ
Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών καταγγέλλει το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ γιατί με τις θέσεις και κυρίως
με τη στάση του προσπαθεί να εξασφαλίσει ισχυρό θεσμικό στήριγμα στην κυβερνητική πολιτική
και ενεργεί υπηρετώντας τους επικοινωνιακούς σχεδιασμούς των κυβερνητικών επιτελείων, σε
πλήρη αντίθεση με την πανεπιστημιακή κοινότητα που όφειλε να εκφράζει!
Από τη μία πλευρά έχουμε την συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας
(συλλογικούς φορείς, ΓΣ συλλόγων διδασκόντων, φοιτητές, εργαζόμενους στα ιδρύματα,
Συγκλήτους και ακαδημαϊκά όργανα, Σύνοδο των Πρυτάνεων) να παίρνουν αποφάσεις ευθύνης,
απορρίπτοντας το σχέδιο νόμου του ΥπΔΒΜΘ και να δηλώνουν αγωνιστική ετοιμότητα ώστε να
μην ψηφιστεί!
Από την άλλη έχουμε το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ, το οποίο αγνοώντας σκανδαλωδώς αυτή τη
γενικευμένη αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας, επιμένει να συμμετέχει σε συσκέψεις με
την ηγεσία του υπουργείου και να συμπράττει στους σχεδιασμούς του για να προσφέρει με
υποτέλεια εικόνα «γόνιμου διαλόγου» και «ανταλλαγής απόψεων». Έφτασε μάλιστα στο σημείο
να ορίσει συνάντηση με το παράγοντες του Υπουργείου, για την οποία ουδέποτε ενημέρωσε την
πανεπιστημιακή κοινότητα, ή τα όργανα της Ομοσπονδίας - δηλαδή οργάνωσε συνάντηση εν
κρυπτώ! Σε σχετική ερώτησή μας, για ποιο λόγο δεν ενημερωθήκαμε, λάβαμε την προκλητική
απάντηση "το ξεχάσαμε"!
Το προεδρείο παραβίασε ακόμη και πρόσφατη απόφαση της ΔΕ για “μη κατάθεση του σχεδίου
νόμου και τρίμηνη παράταση για συζήτησή του”, ζητώντας από το Υπουργείο τη συγκρότηση
«επιτροπής διαλόγου» για να «συνδιαμορφώσουν» τον νόμο στα χρονικά πλαίσια που τους έθετε
η κυβέρνηση, γεγονός το οποίο και πάλι πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων, στη συνεδρίαση της
ΕΓ!
Από τα πρακτικά της Βουλής αποκαλύπτεται ότι ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, σαν μυστικοσύμβουλος
του υπουργείου, γνωρίζει «αλλαγές» στο σχέδιο νόμου που αγνοούν οι πάντες και τις κρατά για
τον εαυτό του (και τον κύκλο του;).
Με πολλά δείγματα αυτής της τακτικής το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ απέδειξε, ότι σε αυτή την
ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, βρίσκεται όχι μόνο σε πλήρη αναντιστοιχία με
τη συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και με τη στάση του προκαλεί
και προσβάλλει τους πανεπιστημιακούς στο σύνολό τους.
Γι αυτούς τους λόγους, το Δίκτυο Πανεπιστημιακών:
• καταγγέλλει το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ και ζητά την παραίτησή του, γιατί δεν εκπροσωπεί
τον κλάδο, και
• για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, ζητά άμεση σύγκλιση διευρυμένης ΔΕ για να ακουστεί η
φωνή των πανεπιστημιακών.
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