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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με την επιχειρούμενη μη συμμετοχή διδασκόντων ΠΔ407/80 στις εκλογές για την 
ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 15ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

 

Στις 16.11.2021 Σύλλογοι ΔΕΠ έλαβαν επιστολή από τους Πρόεδρο και Γραμματέα της 
ΠΟΣΔΕΠ, στην οποία αναφέρεται ότι στις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για 
το 15ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και οι 
«Βοηθοί-Συνεργάτες» επικαλούμενοι σχετική απόφαση,  κατά τη συνεδρίασή της ΔΕ για την 
προκήρυξη του 15ου συνεδρίου. Ωστόσο, τέτοια «απόφαση» δεν αναφέρεται στο κείμενο 
της προκήρυξης του συνεδρίου, και δεν θα μπορούσε άλλωστε, καθώς θα ήταν και 
αυθαίρετη και αντικαταστατική, καθώς αναφέρεται ρητά (στο 1ο άρθρο, παρ. 2, του 
καταστατικού της ΠΟΣΔΕΠ) 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, η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές για το 15ο Συνέδριο, 
επιχειρεί πέρα από κάθε συνδικαλιστική δεοντολογία να καταργήσει το δικαίωμα που 
έχουν κατακτήσει, εδώ και χρόνια μέσα από τους αγώνες των Συλλόγων ΔΕΠ, οι 
συμβασιούχοι διδάσκοντες/ουσες με βάση το ΠΔ407/80 να θεωρούνται ισότιμα μέλη 
διδακτικού προσωπικού με τα μέλη ΔΕΠ και να μπορούν να ψηφίζουν για την Ομοσπονδία. 
Οι διδάσκοντες με βάση το ΠΔ407/80 ψηφίζουν ήδη από το 2005 για την Ομοσπονδία και 
έχουν υπάρξει μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας της 
ΠΟΣΔΕΠ. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΠΟΣΔΕΠ 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 την προσωπική τους βούληση, όταν μάλιστα στο 
καταστατικό του ΕΣΔΕΠ υπάρχει ρητή πρόβλεψη συμμετοχής των ΠΔ407/80 διδασκόντων 
(άρθρο 4, παράγραφος 2). 

 

Για το ΔΣ 
 
 

       Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γραμματέας 
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