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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

13 Νοεμβρίου 2014 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θέμα: Πρυτανικές Εκλογές 2014 

 

Με την ολοκλήρωση των χθεσινών Πρυτανικών Εκλογών, η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού 

Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) επιθυμεί: 

 Πρώτα από όλα, να συγχαρεί τις νέες Πρυτανικές Αρχές για την εκλογή τους και να τους 
ευχηθεί μια επιτυχή θητεία, η οποία να χαρακτηρίζεται από όραμα, σύμπνοια και 
αποτελεσματικότητα.  Η ΚΕΔΙΠ προσβλέπει σε μια παραγωγική συνεργασία, με στόχο την 
υλοποίηση των στόχων και του οράματος του οργανισμού μας, την ευημερία του 
προσωπικού και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας, υπό τις περιστάσεις 
τις οποίες βιώνουμε. 

 Να χαιρετήσει τη μεγάλη συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού στις εκλογές αυτές 
(ψήφισαν 192 μέλη ΔΠ – ποσοστό 60%), που απέδειξε (α) πόσο ενδιαφέρεται να 
συνδράμει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επιλογή των Πρυτανικών Αρχών, μην 
απεμπολώντας το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος (έστω και με μικρό ποσοστό) να 
συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία, και (β) πόση σημασία αποδίδει στη διαδικασία 
εκλογής των Πρυτανικών Αρχών, για την οποία αιτείται δικαιωματικά την αύξηση του 
ποσοστού συμμετοχής του.  

 Να ευχαριστήσει τους συναδέλφους (μέλη της και μη) που προσήλθαν και άσκησαν το 
δικαίωμα της ψήφου τους αλλά και για τα θετικά τους σχόλια ως προς τη στάση που 
τήρησε η ΚΕΔΙΠ σε αυτές τις Πρυτανικές εκλογές. 

 Να επιβεβαιώσει στους συναδέλφους (μη μέλη της), που απευθύνθηκαν σε αυτή, ότι 
αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και ότι οι εισηγήσεις τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.  

 Να κατακρίνει την απόφαση του Εκπρόσωπου του Διοικητικού Προσωπικού να μην 
προσέλθει να ψηφίσει στις εκλογές, αψηφώντας τη σημασία και το ρόλο που έχει να 
επιτελέσει από τη συγκεκριμένη θέση, ενέργεια η οποία στην ουσία μειώνει τον ίδιο το 
θεσμό. Η στάση του αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, ότι δεν ενεργεί ως Εκπρόσωπος 
όλου του ΔΠ, αφού δεν σεβάστηκε την επιθυμία της πλειοψηφίας του ΔΠ να συμμετέχει 
σε αυτές τις Πρυτανικές Εκλογές. 

 Να επαναλάβει ότι αναμένει την υλοποίηση της δέσμευσης του Συμβουλίου, για 
εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας των εκλογών, ούτως ώστε να απαλειφθούν οι 
διαχρονικές αδικίες, όπως το δικαίωμα του εκλέγειν στο συμβασιούχο προσωπικό και το 
χαμηλό ποσοστό εκπροσώπησης του ΔΠ στις εκλογές. Προς τούτο η ΚΕΔΙΠ θα εργαστεί 
στο απόλυτο των δυνατοτήτων της. 

 

  

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 


