Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε Συλλόγους ΔΕΠ
Η υςπείρωςθ Πανεπιςτθμιακϊν εκφράηει τθν κατθγορθματικι τθσ αντίκεςθ ςτθν θλεκτρονικι
ψθφοφορία για τθν εκλογι αντιπροςϊπων για το 11ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ που αποφαςίςτθκε
ςτο ΟΠΑ, ςτο Πολυτεχνείο Κριτθσ και ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ (χολζσ Ηρακλείου), μετά από
παρότρυνςθ τθσ απερχόμενθσ θγεςίασ τθσ ΠΟΔΕΠ, όπωσ μόνθ αποφάςιςε ςτθν 9θ υνεδρίαςθ
τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ.
Η θλεκτρονικι ψθφοφορία, ειδικά ςε εκλογζσ ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων, παρουςιάηει, πζραν
των κεςμικϊν ηθτθμάτων (δεδομζνου ότι δεν προβλζπεται οφτε περιγράφεται ςτα καταςτατικά
των υλλόγων), ουςιαςτικά προβλιματα. Η αδυναμία διαςφάλιςθσ τθσ μυςτικότθτασ τθσ ψιφου,
θ «διευκόλυνςθ» πιζςεων και εκβιαςμϊν, θ ουςιαςτικι διενζργεια των εκλογϊν από άγνωςτθσ
ταυτότθτασ και προκζςεων άτομα που δεν είχαν εξουςιοδοτθκεί από κανζνα πανεπιςτθμιακό
όργανο και ο τυπικόσ ρόλοσ των Εφορευτικϊν Επιτροπϊν που αρκοφνταν ςτθν προϊκθςθ των
outputs του ςυςτιματοσ του Τπουργείου ΠΔΒΜΘ, χωρίσ ουςιαςτικό ζλεγχο τθσ εκλογικισ
διαδικαςίασ, χωρίσ να καταμετριςουν ι ζςτω να δουν εκτυπωμζνα τα ψθφοδζλτια, είναι μερικά
μόνο από τα ηθτιματα που αναδείχκθκαν από τθν πρόςφατθ εμπειρία για τισ εκλογζσ των
υμβουλίων Ιδρφματοσ με τθν θλεκτρονικι ψθφοφορία.
Σο ςθμαντικότερο ωςτόςο ηιτθμα που ανακφπτει είναι ότι τα ςυνδικαλιςτικά όργανα - ακριβϊσ
ωσ ςυνδικαλιςτικά - προχποκζτουν τθν αυτοπρόςωπθ και μαηικι ςυμμετοχι ςτισ ςυνελεφςεισ
και τθ δθμόςια αντιπαράκεςθ απόψεων και επιχειρθμάτων. Με άλλα λόγια προχποκζτουν τθν
επεξεργαςία γνϊμθσ για τθ λιψθ αποφάςεων με τρόπο που δεν μπορεί να γίνει θλεκτρονικά. Η
προτροπι τθσ απερχόμενθσ θγεςίασ τθσ ΠΟΔΕΠ, αντί τθσ μαηικοποίθςθσ των υλλόγων και τθσ
ενεργοφσ ςυμμετοχισ των ςυναδζλφων ςτισ διαδικαςίεσ, καλλιεργεί τθν ‘εκ του καναπζ’ και
‘κατά μόνασ’ δθμοκρατία.
Για τθν απερχόμενθ πανεπιςτθμιακι Σρόικα (ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ-ΑΚΕΤ) όλα τα παραπάνω
προβλιματα είναι ωςτόςο «πολφ θετικά», κακϊσ αντανακλοφν πλιρωσ το πολιτικό ςκεπτικό τθσ:
απομαηικοποίθςθ των ςυλλόγων για να μθν υπάρχει καμία αντίςταςθ ςτθ λαίλαπα των μζτρων,
ζλλειψθ διαφάνειασ, ςτρζβλωςθ τθσ πραγματικότθτασ. Μάλιςτα, θ παράταξθ τθσ ΚΙΠΑΝ
προχϊρθςε κι ζνα βιμα παραπζρα ςτο πρόςφατο δελτίο τφπου τθσ (14/1/2013), παροτρφνοντασ
εκείνουσ που βρίςκονται ςε «…θεςμικά αιρετά όργανα, όπωσ Πρυτάνεισ, Συμβοφλια Ιδρφματοσ,
Κοςμητείεσ, Πρόεδροι…» να κινθτοποιθκοφν. Ή, ςε ελεφκερθ μετάφραςθ, να αξιοποιιςουν τθ
δφναμθ που τουσ δίνει θ κζςθ εξουςίασ που κατζχουν για να πιζςουν τουσ ςυναδζλφουσ και να
καταπιζςουν τθν ελεφκερθ βοφλθςι τουσ. Ζτςι λειτουργεί, άλλωςτε, θ «αδελφι» παράταξθ
ΠΑΚΕ με τουσ «διευκυντικοφσ ςυνδικαλιςτζσ» τθσ.
Η υςπείρωςθ Πανεπιςτθμιακϊν καταγγζλλει και καταδικάηει τζτοιεσ πρακτικζσ και μεκοδεφςεισ
υποβάκμιςθσ και απομαηικοποίθςθσ των ςυνδικαλιςτικϊν διεργαςιϊν.
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