Προς
τη Γ.Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ
Αγαπεηή Επγελία,
Καηά ηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο (ΔΕ) ηεο ΠΟΔΕΠ
θαη ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε
ηελ πνξεία θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ λόκνπ 4009/11, νη παξαηάμεηο ηεο πζπείξσζεο θαη
ηνπ Δηθηύνπ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θαηέζεζαλ πξνο ςήθηζε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη ηηο εθινγέο ησλ πκβνπιίσλ δηνίθεζεο. Η
πξόηαζε απηή αλ θαη κεηνςήθεζε , ζνπ ηελ ζηέιλσ γξαπηά γηα λα αλαξηεζεί σο
κεηνςεθνύζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΟΔΕΠ .
Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ε πνιηηηθή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο , ζηνλ ρώξν ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ,
δηαθξίλεηαη δηαξθώο από κηα εληεηλόκελε επίζεζε πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηε ιεηηνπξγία
ησλ ΑΔΙ . Οη δξακαηηθέο κεηώζεηο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, ε πεξηθνπή ησλ
κηζζώλ , ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα , ν δηαηππσκέλνο ζηόρνο κείσζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαηά 30%, θαη ε εθαξκνγή ηεο εθεδξείαο , απνηεινύλ κεξηθά κόλν από ηα
κέηξα ηεο αλάιγεηεο πνιηηηθήο πνπ θαζεκεξηλά πινπνηείηαη. Σηελ θαηεύζπλζε απηή
θηλείηαη θαη ν λόκνο 4009/11 γη’ απηό θαη επηρεηξείηαη κέζσ εθβηαζκώλ ε όζν ην
δπλαηόλ πην γξήγνξε εθαξκνγή ηνπ κε απαξρή ηελ εθινγή ησλ Σπκβνπιίσλ Γηνίθεζεο.
Η ΓΔ ηεο ΠΟΣΓΔΠ ζηε ζπλεδξίαζε ζηηο 23-1-2012 αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ηηο
αληηζέζεηο πνπ εθθξάδεη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Σπιιόγσλ ησλ ΑΔΙ θαζώο θαη ην
ζύλνιν ησλ ζεζκηθώλ ηνπο νξγάλσλ πνπ ηα νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζην ΣηΔ γηα ηελ
αληηζπληαγκαηηθόηεηα πιεζώξαο άξζξσλ απνθάζηζε ηα εμήο :
 Καιεί ηα κέιε ησλ Οξγαλσηηθώλ Δπηηξνπώλ λα ζεβαζηνύλ ηηο απνθάζεηο ησλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΑΔΙ θαη λα παξαηηεζνύλ , απνδεηθλύνληαο κε απηή
ηνπο ηελ πξάμε ην αθαδεκατθό θαη δεκνθξαηηθό ηνπο ήζνο .
 Καιεί ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα λα αγσληζηεί κε θάζε πξόζθνξν κέζν γηα
ηελ καηαίσζε ησλ εθινγώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο πξώην βήκα γηα
ηελ κε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 4009/11 θαη ζηόρν ηελ νξηζηηθή ηνπ θαηάξγεζε . Οη
ελέξγεηεο απηέο είλαη αλαγθαίεο όρη κόλν γηαηί ν ηξόπνο θαη ε εθινγή απνηεινύλ
ζεζκηθή εθηξνπή αιιά επεηδή ζπληζηνύλ ην πξώην βήκα γηα ηηο ζπγρσλεύζεηο –
θαηαξγήζεηο – απνιύζεηο δηδαθηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ , γηα ηε
δηάιπζε ησλ ζπνπδώλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηειηθά ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Κξάηνπο
γηα δσξεάλ παηδεία .
 Καιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο παλεπηζηεκηαθνύο λα παξεπξεζνύλ θαη λα
δηαδειώζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζε όπνην παλεπηζηήκην πξνγξακκαηίδνληαη
εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εζσηεξηθώλ κειώλ ησλ Σπκβνπιίσλ . Με ηα κέρξη
ζήκεξα δεδνκέλα , ην πξώην Παλεπηζηήκην πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο ελ ιόγσ
εθινγέο , είλαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ζηηο 31-1-2012 .
Σπλαδέιθηζζεο ζπλάδειθνη , ε δπλακηθή καο ζπκπόξεπζε κε ηα καρόκελα
παλεπηζηήκηα όιεο ηεο ρώξαο γηα ηε δηάζσζε ηεο δεκόζηαο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο
απνηειεί ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ όισλ ησλ κειώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζήκεξα .
Η πξόηαζε απηή , θαηαηέζεθε από ηε πζπείξσζε θαη ην Δίθηπν ησλ
Παλεπηζηεκηαθώλ, θαη ςεθίζζεθε από δέθα κέιε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο .

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΕ ηεο ΠΟΔΕΠ νη εθπξόζσπνη ηεο
πζπείξσζεο , κε πξνθνξηθή ηνπο δήισζε κεηέθεξαλ ηελ απόθαζε ηεο παξάηαμεο
λα απνζύξεη ηα δύν κέιε ηεο Γ. παζή θαη Γ. Κξεζηελίηε από ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη
ηελ ελ γέλεη ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο
Οκνζπνλδίαο . Σν πνιηηηθό ζθεπηηθό ηεο ζνβαξήο απηήο απόθαζεο ήηαλ ην
αθόινπζν :
Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία (ΔΓ) ηεο ΠΟΣΓΔΠ εδώ θαη αξθεηνύο κήλεο θαη
ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαηάζεζε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ηνπ λόκνπ 4009/11 , βξίζθεηαη ζε
πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο , ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εθπεθξαζκέλεο εθδειώζεηο
αληίδξαζεο ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ ΑΔΙ γηα όια ζρεδόλ ηα επίκαρα ζέκαηα πνπ
έρνπλ αλαδεηρζεί ηελ πεξίνδν απηή .
Η ΔΓ σο ην αλώηαην όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
αθνπγθξάδεηαη ηηο αγσλίεο ησλ ζπλαδέιθσλ , λα παξαθνινπζεί ηηο ζέζεηο θαη ηα
αηηήκαηα ησλ επηκέξνπο Σπιιόγσλ θαη ηειηθά λα ζπλζέηεη ηα αηηήκαηα δηεπξπκέλεο
απνδνρήο εθπξνζσπώληαο ηνλ θιάδν απέλαληη ζηα όξγαλα ηεο Πνιηηείαο . Αλη’ απηνύ
όκσο , έρνπκε θαη’ επαλάιεςε δηαπηζηώζεη όηη ε βαζηθή απηή αξρή ύπαξμεο θάζε
αληηπξνζσπεπηηθνύ ζεζκνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ , παξαβηάδεηαη
ζπζηεκαηηθά . Η πιεηςεθία ηεο ΔΓ ηεο ΠΟΓΔΠ ιεηηνπξγεί ζαλ δίαπινο κεηαβίβαζεο
ησλ επηινγώλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηα κέιε ηεο
Παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ζε κηα πξνζπάζεηα επηξξνήο θαη ρεηξαγώγεζεο ησλ
πνιύπιεπξα εθθξαζκέλσλ αληηδξάζεσλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΑΔΙ . Η
πνιηηηθή απηή ζηάζε , ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ βηώλνπκε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ επίζεζε
ζην Γεκόζην Παλεπηζηήκην , είλαη θαηαιπηηθή γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη
λα θξαηεζεί ν θιάδνο δσληαλόο θαη καρεηηθόο ζηνπο αγώλεο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά
καο .
Δπεηδή πηζηεύνπκε όηη ε ζπκκεηνρή καο ζην όξγαλν απηό , αλ θαη απνηειεί
ζεκειηώδε ππνρξέσζή καο γηα λα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζηελ
εθπξνζώπεζε ησλ ζέζεσλ θαη απόςεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ παξάηαμή
καο , είλαη κάηαηε .
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο , απνρσξνύκε από ηελ ΔΓ γηα λα κελ λνκηκνπνηνύκε κε ηελ
παξνπζία καο ην θαζνδεγεηηθό όξγαλν ηνπ θιάδνπ πνπ αθίζηαηαη ησλ αξρώλ θαη ηνπ
ξόινπ θάζε ζπλδηθαιηζηηθήο δενληνινγίαο.
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΕ ε πζπείξσζε θαηέζεζε πξόηαζε
δηεμαγσγήο έθηαηνπ πλεδξίνπ πξηλ ή κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα κε ζηόρν λα
δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ θιάδν ησλ παλεπηζηεκηαθώλ λα εθθξαζηεί κε απόιπηε
ζαθήλεηα γηα ηα επίκαρα δεηήκαηα ηεο πεξηόδνπ θαη ην κέιινλ ησλ ΑΕΙ . ηελ
πξόηαζε απηή εθθξάζηεθαλ δηαθσλίεο – επηθπιάμεηο από ηηο παξαηάμεηο ΑΡΜΕ θαη
ΔΗΠΑΚ .

Γ. παζήο

