ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Μ.Π.
26.10.2012

Οι Εκλογές για ανάδειξη
των Εσωτερικών Μελών του Συµβουλίου Ιδρύµατος του Ε.Μ.Π.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οπως γνωρίζετε, έχουν ήδη προκηρυχθεί οι Εκλογές για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του
Συµβουλίου Ιδρύµατος του Ε.Μ.Π. Η ΚΙΜΕΜΠ σε ανακοίνωσή της της 17.10.2012 εξέφρασε τη θέση
της σχετικά µε το νέο Νοµοθετικό πλαίσιο (Ν.4009/2011), το Ν.4076/2012 και τις σχετικές
τροποποιήσεις η οποία ήταν και παραµένει ότι:
Το νέο Νοµοθετικό πλαίσιο έχει σοβαρά προβλήµατα στη ρύθµιση των διαδικασιών που αφορούν στη
δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ.
Για το λόγο αυτό µε την προαναφερθείσα ανακοίνωσή της και επειδή δεν έγινε η αναγκαία ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας:
1. κάλεσε τα µέλη της να µη συµµετάσχουν ως υποψήφιοι στις επερχόµενες εκλογές Εσωτερικών
Μελών Σ.Ι.
2. δήλωσε ότι θα επιδιώξει -όπως και µέχρι σήµερα µε συνέπεια το έκανε- µε νηφαλιότητα να
συγκεραστούν απόψεις και µε ακαδηµαϊκή µεθοδολογία και συναίνεση -κατά το δυνατόν- να
διαφυλαχθεί ο δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του ΕΜΠ στο ό,ποιο νέο περιβάλλον
δηµιουργηθεί και
3. δήλωσε ότι παγίως σέβεται και τις αντίθετες των θέσεών της απόψεις µε όποιο τρόπο κι αν
εκφράζονται.
Με ικανοποίηση διαπίστωσε ότι τα µέλη της ακολούθησαν την πρόσκλησή της και δεν υπέβαλαν
υποψηφιότητες για τις εκλογές εσωτερικών µελών του Σ.Ι. του ΕΜΠ.
Εχει εµπράκτως αποδειχθεί ότι η ΚΙΜΕΜΠ:
• σέβεται τους νόµους και τις κείµενες διατάξεις και εγκυκλίους -έστω κι αν διαφωνεί µε αυτές.
• σέβεται τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των οργάνων του ΕΜΠ
• σέβεται τις αντίθετες απόψεις των συναδέλφων και δεν παρεµποδίζει την έκφρασή τους
Τις τελευταίες ηµέρες διαπιστώνει µε θλίψη µια διαρκώς αυξανόµενη ένταση στην Πολυτεχνειακή
Κοινότητα µε αποτελέσµατα:
• διακοπή εκλογικών συνεδριάσεων του Π.Σ. του ΕΜΠ
• καταγγελίες κατά των υποψηφίων
• καταγγελίες κάποιων εκ των υποψηφίων εναντίον µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας
• καταγγελίες των υποψηφίων και άλλων εναντίον της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος
• υποβολή παραίτησης µελών της Πρυτανείας εξαιτίας των παραπάνω -η οποία δεν έγινε δεκτή.
• προτροπή ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου -του κ. Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ- προς τις Πρυτανικές
αρχές µε υποδείξεις του τύπου «Η οποιαδήποτε κωλυσιεργία ή επίκληση αδυναµίας φαίνεται
προσχηµατική και συνιστά εµπαιγµό για το σύνολο του Ιδρύµατός τους. Επίσης έχουν εκ του νόµου
υποχρέωση να προστατεύουν ισότιµα και αποτελεσµατικά όλα τα µέλη της κοινότητάς τους, ειδικά δε
όσους αναλαµβάνουν ή θέλουν να επωµιστούν ευθύνες που απορρέουν από τους νόµους. Σε περίπτωση
δήλωσης από µέρους της ηγεσίας κάποιου Ιδρύµατος αδυναµίας διεξαγωγής των εκλογών, η µοναδική
επιβεβληµένη οδός είναι αυτή της άµεσης και αµετάκλητης παραίτησης, ανεξάρτητα από τις όποιες
πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες επισύρουν οι ενέργειες και κυρίως οι παραλείψεις της.»
Ολ’ αυτά, µας οδηγούν στις ακόλουθες σκέψεις:

1. Καταδικάζουµε απερίφραστα την ασκούµενη βία από οποιονδήποτε κι αν ασκείται, προς
οποιονδήποτε κι αν απευθύνεται και µε οποιοδήποτε µέσο κι αν εφαρµόζεται. Βέβαια, µε βάση το
νοµοθετικό πλαίσιο, όσοι νιώθουν να απειλούνται δεν είναι απροστάτευτοι. Μπορούν να κάνουν ό,τι
πρόκειται να κάνουν ως µέλη του Σ.Ι. στο µέλλον. Αν δε µπορούν να χειριστούν µια τέτοια
κατάσταση τώρα, πώς σκέπτονται να την αντιµετωπίσουν αργότερα; Καλό θα ήταν να µας το πουν
εγκαίρως.
2. Αντιλαµβανόµαστε ότι κάποιοι επείγονται να γίνουν οι εκλογές Σ.Ι πριν από κάποια χρονικά όρια.
Επίσης, αντιλαµβανόµαστε ότι κάποιοι έχουν σχέδια διοίκησης που σε αυτά δεν περιλαµβάνονται οι
αρχαιότεροι Καθηγητές.
3. Αντιλαµβανόµαστε -από τις διακηρύξεις των υποψηφίων- ότι -µολονότι η ΚΙΜΕΜΠ το πρότεινε στις
17.10.2012- κανείς δεν τοποθετήθηκε µέχρι σήµερα στα πραγµατικά προβλήµατα που µας
απασχολούν για το µέλλον. Πώς είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία όταν π.χ. (α) δεν έχει
συζητηθεί δηµόσια και αβίαστα πώς και εάν θα γίνει η συνένωση σχολών του ΕΜΠ; (β) τι
σκέφτονται οι υποψήφιοι, σχετικά µε τα µελλοντικά ∆ιπλώµατα και Προγράµµατα Σπουδών; (γ) τι
σκέφτονται για την ύπαρξη Τοµέων; (δ) θα υπάρχει εφαρµογή του συστήµατος 3+2 άρα
συνακόλουθα και δίδακτρα; Και υπάρχουν αρκετά ακόµη θέµατα προς συζήτηση. Αντιλαµβανόµαστε
ότι πολλοί επιθυµούν να µας διοικήσουν. Αντιλαµβάνονται ότι θέλουµε να διοικηθούµε από εκείνους
που θα µας δώσουν απαντήσεις; Χωρίς απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα και µε γενικόλογες
διακηρύξεις για την «αγάπη προς το Ιδρυµα» µας ανησυχούν περισσότερο απ’ όσο µας
καθησυχάζουν. Αν ξέρουν τις απαντήσεις και δεν µας τις λένε έχουµε πρόβληµα να τους
εµπιστευτούµε. Αν δεν ξέρουν τις απαντήσεις έχουν πρόβληµα αν τους εµπιστευτούµε.
4. Είναι πρωτοφανές, ανώτατο συνδικαλιστικό στέλεχος της ΠΟΣ∆ΕΠ να προτρέπει σε αλλαγή του
Νόµου πριν την εφαρµογή του. Η ΠΟΣ∆ΕΠ µας έλεγε µέχρι σήµερα ότι το Νοµοθετικό πλαίσιο
(Ν.4009/2011) πρέπει να εφαρµοστεί για 3-4 χρόνια, να δούµε τα προβλήµατα και το αλλάζουµε µετά.
Επιλεκτική εφαρµογή νόµων δεν επιτρέπεται.
5. Είναι πρωτοφανές -και κατά τη γνώµη µας συνιστά ακαδηµαϊκή εκτροπή πρώτου µεγέθους, η
ΠΟΣ∆ΕΠ να καλεί ανώτατους πολιτειακούς παράγοντες (τις Πρυτανικές αρχές) να παραιτηθούν διότι
δεν εφαρµόστηκε ο Νόµος. Θα µπορούσαν απλώς να τους βοηθήσουν λέγοντάς τους κάποιες ιδέες
για το «πώς σκεφτόταν η ΠΟΣ∆ΕΠ να εφαρµόσει το Νόµο όταν τον συζητούσε µε το Υπουργείο».
Αυτή θα ήταν µια εποικοδοµητική συνεισφορά. Ισως µάλιστα να βοηθούσε αν µας έλεγαν πώς
εξασφαλίζεται η ανωνυµία της ψήφου µας µε την ηλεκτρονική ψηφοφορία από συστήµατα Η/Υ στα
χέρια χειριστών εκτός Ακαδ. Κοινότητας. Η ΠΟΣ∆ΕΠ δεν επιτρέπεται να «κουνάει το δάκτυλο»
απέναντι σε Πρυτανείες και Μέλη ∆ΕΠ για να κάνουν εκλογές Σ.Ι. λόγω των «όποιων πειθαρχικών
και ποινικών ευθυνών επισύρουν οι ενέργειες και κυρίως οι παραλείψεις τους». Η ΠΟΣ∆ΕΠ ως
δευτεροβάθµιο όργανο είναι υποχρεωµένη να λαµβάνει υπόψη της τις αποφάσεις τόσο των
πρωτοβάθµιων συλλογικών οργάνων όσο και των οργάνων ∆ιοίκησης των ΑΕΙ. Αντ’ αυτού όλα αυτά
το χρόνια γύρισε την πλάτη στο Πανεπιστήµιο και αποτέλεσε το δεκανίκι του Υπουργείου για την
επιβολή ενός νόµου που συνάντησε και συναντά σφοδρές αντιδράσεις. Η ΠΟΣ∆ΕΠ επιδιώκει την
επιλεκτική απόσυρση άρθρων του Ν.4076/2012 στα σηµεία που δεν εξυπηρετούν τους σχεδιασµούς
του Προεδρείου της. Κουνά το δάχτυλο σε εκλεγµένες και καταξιωµένες διοικήσεις Πανεπιστηµίων.
∆ηµιουργεί ρήξεις µε τα πρωτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα όταν αντιστρατεύονται τα σχέδια του
Προεδρείου. ∆ηλαδή τελικά, προτιµά τη διάσπαση από τη σύνθεση σε µια κρίσιµη καµπή για το
Πανεπιστήµιο που ο ρόλος της θα έπρεπε να είναι ενωτικός και να διδάσκει ήθος και συεννόηση .
Συνιστούµε σε όλους: «ψυχραιµία, αυτοσυγκράτηση και κοσµιότητα» ώστε να µπορέσουµε να
συµβιώσουµε και αύριο όλοι µαζί σε αυτό το χώρο.
Η ΚΙΜΕΜΠ για τη θεσµική (κατά την άποψή της) εκτροπή του κ. Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ, θα
ζητήσει:
• άµεση σύγκληση του Σ∆ΕΠ-ΕΜΠ για την καταδίκη της παρέµβασής του που έγινε µε τη
συνδικαλιστική του ιδιότητα και όχι ως µέλους του ΕΜΠ
• άµεση σύγκλιση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ µε πρόταση µοµφής κατά του κ.
Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ.
ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
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