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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

21 Μαΐου 2014 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θέμα: Πρυτανικές Εκλογές – Νομοθετική Ρύθμιση και Αύξηση Ποσοστού ΔΠ 

 

Η σημερινή μας ανακοίνωση αποστέλλεται με σκοπό την ενημέρωση του Διοικητικού 

Προσωπικού (ΔΠ) ως προς τη θέση της ΚΕΔΙΠ για το θέμα της συμμετοχής του ΔΠ στις Πρυτανικές 

Εκλογές:  

 Διαδικασία Εκλογής 

Η ΚΕΔΙΠ έχει καταθέσει την άποψή της για ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της διαδικασίας 

εκλογής των Πρυτανικών Αρχών, έτσι ώστε όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού να 

δικαιούνται νομότυπα να ψηφίζουν απευθείας τον υποψήφιο που επιθυμούν. Το 

παράδειγμα των προηγούμενων εκλογών, με την κλήρωση εκπροσώπων και την 

προκατασκευή έτοιμων ψηφοδελτίων, δεν δύναται να επαναληφθεί αφού δεν συνάδει με 

την αρχή της ελεύθερης ψήφου και τη διασφάλιση της έκφρασης της βούλησης του 

προσωπικού. Λόγω της στενότητας χρόνου, ενόψει των επικείμενων Πρυτανικών Εκλογών, 

αναμένουμε ότι το θέμα θα προωθηθεί άμεσα, σύμφωνα με τη δέσμευση των αρχών του 

Πανεπιστημίου. 

 

 Ποσοστό ΔΠ 

Η ΚΕΔΙΠ έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΔΠ στις 

πρυτανικές εκλογές, από το 6% επί των ακαδημαϊκών εκλεκτόρων, στο 20%. Η αύξηση 

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

υπηρεσιακή, που χαρακτηρίζει το έργο και το ρόλο του συνόλου του ΔΠ, με τις Πρυτανικές 

Αρχές.  

Εφόσον ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του ΠΚ εκλέγονται (αντί να διορίζονται) και εφόσον 

μετέχουν, κυρίως, στα διοικητικά δρώμενα του οργανισμού, η πάγια θέση της ΚΕΔΙΠ παραμένει 

έντονη ως προς την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της φωνής του ΔΠ όσο και της δημοκρατικότητας της 

διαδικασίας εκλογής. Η ΚΕΔΙΠ δεν επιθυμεί την επαναφορά του συστήματος εκλογής με τους 

εκπροσώπους, εφόσον η πρακτική αυτή ενδεχομένως να μην εκφράζει τη βούληση του συνόλου 

του προσωπικού. 

Οι πιο πάνω θέσεις έχουν κατατεθεί, προ καιρού και επανειλημμένα, στις αρμόδιες αρχές του 

ΠΚ, και αναμένουμε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί μέχρι τις επόμενες Πρυτανικές Εκλογές.  

 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 


