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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

10 Οκτωβρίου 2014 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θέμα: Πρυτανικές Εκλογές – Διαδικασία συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές 

Εκλογές 

 

Ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων ως προς το πιο πάνω θέμα και των επικείμενων Πρυτανικών 

εκλογών, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τη θέση της ΚΕΔΙΠ αναφορικά με το θέμα της 

συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) στις Πρυτανικές εκλογές.  

 

Η ΚΕΔΙΠ έχει έγκαιρα και προ πολλού καταθέσει την άποψή της για την ανάγκη νομοθετικής 

ρύθμισης της διαδικασίας εκλογής των Πρυτανικών Αρχών, έτσι ώστε όλα τα μέλη του ΔΠ 

(μόνιμο και συμβασιούχο) να δικαιούνται νομότυπα να ψηφίζουν απευθείας τον υποψήφιο που 

επιθυμούν. Λόγω της καθυστέρησης χειρισμού του θέματος εκ μέρους του οργανισμού μας, η 

στενότητα χρόνου ενόψει των επικείμενων Πρυτανικών Εκλογών έχει καταστήσει αδύνατη την 

ολική ρύθμιση του θέματος, με αλλαγή της σχετικής Νομοθεσίας.  

Για τον καταρτισμό σύννομων Κανόνων Συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές 

Εκλογές έχει γίνει, κατά τον τελευταίο μήνα, αριθμός συναντήσεων με τις Πρυτανικές Αρχές και 

τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, ενώ για τη λήψη οριστικής απόφασης 

επί του θέματος έχουν τεθεί στη Σύγκλητο εναλλακτικές προτάσεις, κατά την τελευταία  

Συνεδρίας της, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014.  

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η ΚΕΔΙΠ έχει συμμετάσχει με εποικοδομητικό πνεύμα και με 

προσήλωση στις πάγιες αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ειλημμένων αποφάσεων 

του προσωπικού. Συγκεκριμένα, ως ΚΕΔΙΠ έχουμε καταγράψει ότι οι  Κανόνες που θα 

υιοθετηθούν πρέπει να κινούνται στους εξής άξονες: 

 να ψηφίζει το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (μόνιμο και συμβασιούχο) 

 να μετράει ισότιμα η ψήφος κάθε μέλους του ΔΠ, αποφεύγοντας το πλειοψηφικό 

σύστημα 

 να εκφράζεται η βούληση του προσωπικού απευθείας στον υποψήφιο Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεις που επιθυμεί  

 να είναι καθόλα νόμιμη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

 

Το σημαντικότερο σε αυτήν τη διαδικασία, είναι η αναγνώριση ότι οι Κανόνες που θα ψηφιστούν 

για τις επικείμενες Πρυτανικές Εκλογές αποτελούν μια μεταβατική διάταξη, εν αναμονή της 

ολικής διευθέτηση του θέματος. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η απόφαση του Συμβουλίου να 

«συζητήσει το θέμα του εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας των Πρυτανικών Εκλογών αμέσως μετά  
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τις Πρυτανικές Εκλογές του Νοεμβρίου 2014, με στόχο εντός έξι μηνών (από την έναρξη της 

συζήτησης του θέματος) να υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση» (238η Συνεδρία, 14/07/2014).  

 

Δεδομένης της πιο πάνω δέσμευσης για νόμιμη και συνολική διευθέτηση του θέματος (η οποία 

θα ρυθμίζει και θέματα όπως το ποσοστό συμμετοχής του ΔΠ στις πρυτανικές εκλογές) αμέσως 

μετά τις Πρυτανικές Εκλογές, η ΚΕΔΙΠ στηρίζει την όποια πρόταση βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις 

και τις αρχές που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

Είναι πεποίθηση μας ότι η διαδικασία επιλογής από το ΔΠ των υποψήφιων στις Πρυτανικές 

Εκλογές πρέπει να βασιστεί στην προσωπική βούληση του καθενός μας, μακριά από 

κατευθυντήριες γραμμές οργανωμένων συνόλων. Πιστώνουμε το ΔΠ με την απαραίτητη γνώση 

και κρίση, για να κάνει αυτόβουλα τις επιλογές του. Πιστεύουμε ότι οι εκλογές αποτελούν την 

ευκαιρία που παρέχεται στον καθέναν από εμάς να εξασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν, 

αφήνοντας τη δημοκρατία να πρυτανεύσει.   

 

 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 




