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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

14 Οκτωβρίου 2014 

 

Θέμα: Πρυτανικές Εκλογές – Ανακοίνωση ΕΔΙΠΠΑΚ 

 

Είναι με έκπληξη που διαβάσαμε την ανακοίνωση της ΕΔΙΠΠΑΚ και την αναφορά ότι η Κίνηση 

Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) υποστήριξε «με θέρμη» την απόφαση της Συγκλήτου και 

ότι «με τη στάση της συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ηγεσία του Πανεπιστημίου να πάρει αυτές τις άδικες 

αποφάσεις για το διοικητικό προσωπικό», αφού μόλις πέντε μέρες πριν, με ανακοίνωση μας ημερομηνίας 

10 Οκτωβρίου 2014 (επισυνάπτεται αυτούσια), κοινοποιήσαμε σε όλο το διοικητικό προσωπικό τις 

καταγεγραμμένες θέσεις της ΚΕΔΙΠ, ως προς το θέμα των Πρυτανικών Εκλογών. Οι θέσεις αυτές, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν στη Σύγκλητο, κατά τη τελευταία Συνεδρία της, αναλύονται επιγραμματικά ως ακολούθως: 

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

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

 να εκφράζεται η βούληση του προσωπικού απευθείας στον υποψήφιο Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις 

που επιθυμεί  

 να είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί πλήρως νόμιμη. 

 

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία της Συγκλήτου έγινε παρουσίαση, από τον Αναπληρωτή ΔΔΟ, όλων των 

προτάσεων που υπήρχαν στο τραπέζι, ακολούθησε επεξήγηση των νομικών παραμέτρων και περιορισμών 

κάθε πρότασης από την εξωτερική νομική σύμβουλο του Πανεπιστημίου, ενώ τόσο οι συντεχνίες όσο και ο 

εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις θέσεις τους, επί του 

θέματος. Θέση της ΚΕΔΙΠ ήταν και παραμένει να υποστηρίζει την πρόταση που είναι πιο κοντά στις πιο 

πάνω θέσεις.  

Είναι πράγματι πολύ κολακευτικό για την ΚΕΔΙΠ να θεωρείται (με βάση την αναφορά της ΕΔΙΠΠΑΚ) ως η 

συντεχνία που μπορεί να επηρεάσει τα μέγιστα τις αποφάσεις του οργανισμού και ιδιαίτερα του ΔΔΟ και 

της Συγκλήτου. Θεωρούμε ότι τα Όργανα του Οργανισμού αυτού αποφασίζουν εν τη σοφία τους, αφού 

λάβουν υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους, τη συγκεκριμένη στιγμή.  

Αν και οι Κανόνες αυτοί θεωρούνται νομότυποι και εκφράζουν τη βούληση του προσωπικού προς τον 

υποψήφιο που επιθυμεί, εξακολουθούν να έχουν ως αρνητικό στοιχείο το μη δικαίωμα ψήφου από το 

συμβασιούχο και ωρομίσθιο προσωπικό, για το οποίο ως ΚΕΔΙΠ εκφράσαμε τη δυσαρέσκεια μας. 

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη η ΚΕΔΙΠ έθεσε θέμα παραχώρησης δικαιώματος ψήφου στο συμβασιούχο 

προσωπικό. Δυστυχώς, οι νομικές γνωματεύσεις που έχει λάβει το Πανεπιστήμιο για το θέμα αυτό είναι 

ότι, με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία, η συμμετοχή του συμβασιούχου προσωπικού καθιστά την όλη 

διαδικασία παράνομη. 

Υπενθυμίζεται ότι, η λύση που πρότεινε η ΚΕΔΙΠ, από την πρώτη στιγμή, ήταν η αλλαγή της Νομοθεσίας 

για ολική διευθέτηση του θέματος. Καλέσαμε, μάλιστα, προ πολλού σε συνάντηση την ΕΔΙΠΠΑΚ, για 

συντονισμό και κοινή διεκδίκηση των αιτημάτων μας, πρόσκληση την οποία  η ΕΔΙΠΠΑΚ απέρριψε.  
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Καταφέραμε, όμως, μετά από αρκετές συναντήσεις με την Ηγεσία του οργανισμού, να πείσουμε για τις 

προθέσεις μας, όπως διαφαίνεται και από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου να «συζητήσει το θέμα 

του εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας των Πρυτανικών Εκλογών αμέσως μετά 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).  

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η νομική ρύθμιση του θέματος είναι η απόλυτη λύση, αφού μόνο έτσι θα 

διασφαλιστεί (α) η ευχέρεια του εκλέγειν για όλο το προσωπικό (μόνιμο και συμβασιούχο), με απευθείας 

επιλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων που επιθυμεί και (β) η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 

του διοικητικού προσωπικού στις εκλογές. 

Οι επερχόμενες εκλογές δεν πρέπει να στερήσουν την εστίαση στα σημαντικά θέματα, και στο γεγονός ότι 

μέλημα μας είναι η συνολική διευθέτηση του θέματος, κάτι που η ΚΕΔΙΠ θα συνεχίσει να διεκδικεί μέχρι 

τη νόμιμη κατοχύρωση του. 

 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 

 

 

             




