ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Αυθαιρεσίες σε επιστολή που απέστειλε το Προεδρείο της ΕΓ της
ΠΟΣΔΕΠ στους συλλόγους σχετικά με το 15ο Συνέδριο.
Στις 16-11-2021 ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΠΟΣΔΕΠ απέστειλαν επιστολή
προς τους συλλόγους-μέλη της ΠΟΣΔΕΠ στην οποία επιχειρούν να δώσουν
«διευκρινήσεις» για τους όρους διεξαγωγής των εκλογών για αντιπροσώπους στο 15ο
συνέδριο της ομοσπονδίας.
Σύμφωνα με τα γραφόμενά τους, κατά τη συνεδρίασή της ΔΕ για την προκήρυξη του
15ου συνεδρίου «Αποφασίστηκε ότι για τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της
ΠΟΣΔΕΠ ψηφίζουν και εκλέγονται μόνο μέλη ΔΕΠ και Βοηθοί - Επιστημονικοί
Συνεργάτες.». Ωστόσο τέτοια «απόφαση» δεν αναφέρεται στο κείμενο της
προκήρυξης του συνεδρίου, και δεν θα μπορούσε άλλωστε, καθώς θα ήταν και
αυθαίρετη και αντικαταστατική: Συγκεκριμένα, στο 1ο άρθρο, παρ. 2, του
καταστατικού της ΠΟΣΔΕΠ προβλέπεται πως: «Μέλη της Ομοσπονδίας είναι από ένας
Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού κάθε Α.Ε.Ι. ή Σχολής Α.Ε.Ι. εκτός
αν γεωγραφικοί ή άλλοι λόγοι επιβάλλουν διαφορετικά. Οι Σύλλογοι μέλη, οφείλουν
καταστατικά να παρέχουν την δυνατότητα εγγραφής σ' αυτούς, όσων ασκούν
διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι.»
Δηλαδή, σε πείσμα της ερμηνείας του Προέδρου και του Γραμματέα, το ισχύον
καταστατικό της ΠΟΣΔΕΠ όχι μόνο δεν προβλέπει πως «για τους αντιπροσώπους στο
Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ ψηφίζουν και εκλέγονται μόνο μέλη ΔΕΠ και ΒοηθοίΕπιστημονικοί Συνεργάτες», αλλά αντιθέτως, αναφέρει ρητά πως μέλη της
ομοσπονδίας είναι οι σύλλογοι οι οποίοι μάλιστα οφείλουν να παρέχουν τη
δυνατότητα εγγραφής, άρα και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε, όσων
ασκούν διδακτικό και ερευνητικό έργο στα ΑΕΙ.
Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο συμβασιούχοι συνάδελφοι συμμετείχαν τα
προηγούμενα χρόνια στις διαδικασίες της ΠΟΣΔΕΠ και υπηρέτησαν μάλιστα την
Ομοσπονδία από θέσεις εκλεγμένων στην ΕΓ και τη ΔΕ.
Καλούμε τον Πρόεδρο και το Γραμματέα να ανακαλέσουν άμεσα τις «οδηγίες» τους
και να διορθώσουν την αυθαιρεσία τους. Εκ τις θέσεως τους υποχρεούνται να
ενημερώνουν τους συλλόγους για τις ρητές καταστατικές προβλέψεις, τις αποφάσεις
των οργάνων και όχι για τις ατομικές τους γνώμες.
ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 16-11-2021

