
 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         13 Μαρτίου 2013 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θέμα: Πρυτανικές Εκλογές – Νομοθετική Ρύθμιση 

 
Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, με σκοπό να σας ενημερώσουμε για το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης 

των Πρυτανικών Εκλογών και της αδικαιολόγητης καθυστέρησης που παρατηρείται στη λήψη αποφάσεων 

για την προώθησή του. 

 
Το θέμα των Πρυτανικών Εκλογών αφορά στην ουσία την επεξεργασία της υφιστάμενης διαδικασίας 

εκλογής και τη λήψη αποφάσεων, σε θεμελιώδη θέματα ως προς την εύρυθμη και αντικειμενική 

διεξαγωγή των εκλογών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα τα ακόλουθα: 

Α. Η διαδικασία εκλογής των Πρυτανικών Αρχών, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα όλου του 

Διοικητικού Προσωπικού να επιλέγει και να εκλέγει απευθείας τους υποψήφιους για τα 

αξιώματα των Πρυτανικών Αρχών και όχι μέσω εκλεκτόρων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε 

αποφασιστεί πριν από την προηγούμενη εκλογή όμως, λόγω περιορισμένου χρόνου για την 

προώθηση της αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας, δεν κατέστη δυνατή η νομοθετική 

τροποποίηση και το δικαίωμα της απευθείας επιλογής του προσωπικού ικανοποιήθηκε, κατά 

την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, με έναν παράδοξο τρόπο. 

Β.  Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές από 

το 6% επί των ακαδημαϊκών εκλεκτόρων που ίσχυε μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, στο 20%. Η 

αύξηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη και βασίζεται στην άμεση σχέση, διοικητική και 

υπηρεσιακή, που χαρακτηρίζει το έργο και το ρόλο όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών σε σχέση 

με τις Πρυτανικές Αρχές. 

 

Και για τα δυο πιο πάνω θέματα, η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) υπέβαλε 

σχετικές προτάσεις, ενώ συμμετείχε σε συνάντηση με τα μέλη της ad-hoc Επιτροπής που ορίστηκε γα να 

μελετήσει το διαδικαστικό πλαίσιο των Πρυτανικών Εκλογών, όπου και επεξήγησε τις θέσεις της. Παρόλα 

αυτά, η συζήτηση και νομοθετική ρύθμιση των πιο πάνω χαρακτηρίζονται από σοβαρή καθυστέρηση τόσο 

σε επίπεδο Πρυτανικών Αρχών όσο και στο επίπεδο της ad-hoc Επιτροπής. 

 

Η ΚΕΔΙΠ ζητά την έγκαιρη συζήτηση του θέματος από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η νομοθετική/κανονιστική ρύθμισή τους το συντομότερο δυνατό, πριν τις επόμενες 

Πρυτανικές Εκλογές.  

 

Εκτελεστική Γραμματεία 

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 


