ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά µε τη «Θεσµική ολοκλήρωση» της ΠΟΣ∆ΕΠ

Το Προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ ξεκίνησε και πάλι µια προσπάθεια για την
µετατροπή της Οµοσπονδίας σε Σωµατείο και την ονοµάζει «Θεσµική ολοκλήρωση»
της Οµοσπονδίας. Η ίδια αυτή προσπάθεια είχε επιχειρηθεί και τον Μάιο του 2010,
αλλά είχε εγκαταλειφθεί λόγω της άρνησης αρκετών συλλόγων ∆ΕΠ και µελών της
∆Ε.
Η Συσπείρωση Πανεπιστηµιακών, µε αφορµή τη νέα αυτή διαδικασία «θεσµικής
ολοκλήρωσης» της ΠΟΣ∆ΕΠ που επιχειρείται για µια ακόµη φορά και µε αφορµή
πρόσφατο µήνυµα της γραµµατείας της οµοσπονδίας, δηλώνει τα εξής:
1.

Η ΠΟΣ∆ΕΠ από την ίδρυσή της (1989) έως σήµερα, δηλαδή, για 22

ολόκληρα χρόνια, λειτουργεί, εκ των πραγµάτων, ως «Ένωση χωρίς νοµική
προσωπικότητα». Η λειτουργία αυτή αποτελεί κατάκτηση του συνδικαλιστικού µας
κινήµατος και προωθεί την αυτόνοµη λειτουργία του.
2.

Η µετατροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ σε «Σωµατείο» προϋποθέτει την αλλαγή του

καταστατικού της, δηλαδή απόφαση καταστατικού συνεδρίου - σύµφωνα µε το άρθρο
34 του ισχύοντος καταστατικού – και βεβαίως τις διαδικασίες και τις πλειοψηφίες
που προβλέπονται σε αυτό.
3.

Η απόφαση του προεδρείου να προχωρήσει στην «θεσµική ολοκλήρωση» της

Οµοσπονδίας είναι αντικαταστατική τόσο ως απόφαση της ΕΓ όσο και ως «απόφαση»
του Συνεδρίου, αφού, πρώτον, δεν προβλέπεται από το υπάρχον καταστατικό,
δεύτερον, το Συνέδριο δεν ήταν καταστατικό ενώ τέλος, δεν είχε ούτε την απλή
απαρτία για να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση.
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ολοκλήρωσης» που στην ουσία της είναι αλλαγή του καταστατικού της ΠΟΣ∆ΕΠ δεν
µπορεί να υπάρξει χωρίς απόφαση καταστατικού συνεδρίου.
Επειδή η οµοσπονδία είναι µια συνδικαλιστική οργάνωση που λειτουργεί µε τη
µορφή της «Ένωσης χωρίς νοµική προσωπικότητα», δεδοµένου ότι το άρθρο 37 του

καταστατικού ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία από το 1989 έως σήµερα, πρέπει να
ισχύσουν για την αναθεώρηση του καταστατικού της οι ρυθµίσεις του άρθρου 34.
Πρέπει δηλαδή, να αποφασιστεί από τη ∆.Ε. της Οµοσπονδίας -εφόσον στο
προηγούµενο συνέδριο δεν πάρθηκε τέτοια απόφαση - ποιά άρθρα πρέπει να
τροποποιηθούν και να υπάρξουν στο επόµενο συνέδριο οι απαρτίες και οι
πλειοψηφίες που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του καταστατικού.
Επισηµαίνουµε επίσης ότι η διαδικασία επιλεκτικών αλλαγών στο ισχύον
καταστατικό και όχι ενσωµάτωσης όλων των αλλαγών που έχουν αποφασιστεί σε
προηγούµενα συνέδρια της ΠΟΣ∆ΕΠ - όπως η σχετική µε την εφαρµογή της απλής
αναλογικής σε όλους τους συλλόγους-µέλη της οµοσπονδίας, στις διαδικασίες για την
εκλογή αντιπροσώπων -είναι αν µη τι άλλο «περίεργη».
Θεωρούµε ότι η συνέχιση της διαδικασίας «θεσµικής ολοκλήρωσης» µπορεί να
οδηγήσει σε δικαστικές και όχι µόνον, περιπέτειες την ΠΟΣ∆ΕΠ και να τραυµατίσει
το κύρος της, κύρος που έχει αποκτήσει λόγω της αυτόνοµης διαχρονικής της
λειτουργίας ως «Ένωσης χωρίς νοµική προσωπικότητα».
Τέλος, η οποιαδήποτε σχετική απόφαση δεν µπορεί να µην έχει τη σύµφωνη
γνώµη των συλλόγων-µελών της ΠΟΣ∆ΕΠ και να µην έχει συζητηθεί στη ∆Ε της
Οµοσπονδίας. Αν θέλει η πλειοψηφία της ΠΟΣ∆ΕΠ να χρησιµοποιήσει κάποιους
συλλόγους για να δηµιουργήσει σωµατείο, πρέπει να ξέρει, ότι δηµιουργεί µια νέα
Οµοσπονδία µε διαφορετική ονοµασία και κατά συνέπεια διασπά το συνδικαλιστικό
κίνηµα του διδακτικού προσωπικού.
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