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ΑΘΗΝΑ, 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Παρέμβαση της ΠΟΣΔΕΠ για τις επικείμενες Πρυτανικές Εκλογές
Ενόψει των επικείμενων πρυτανικών εκλογών στα περισσότερα Πανεπιστήμια, η Εκτελεστική
Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι οφείλει να τοποθετηθεί σε ορισμένα θέματα αρχών και να τα
προτείνει στους πανεπιστημιακούς της χώρας.
(i) Καλούμε όλα τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα να δημοσιοποιήσουν αναλυτικές θέσεις τόσο
για τα θέματα του Ιδρύματος τους, όσο και για τα μείζονα θέματα του Πανεπιστημίου. Επίσης,
ζητάμε από τους υποψηφίους να συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην ανάπτυξη ενός
ουσιαστικού διάλογου για τα ακαδημαϊκά πράγματα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα
του Πανεπιστημίου θα βοηθήσει σημαντικά στη μαζικότερη συμμετοχή όλων στις εκλογικές
διαδικασίες. Θα συμβάλλει επίσης στην ενεργοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα
κάτω από την επίδραση του παλαιού, αντιδημοκρατικού συστήματος της μεταβίβασης της
ψήφου σε μια μικρή ομάδα αυθαίρετα και εκ των υστέρων προσδιοριζόμενων εκλεκτόρων.
(ii) Θεωρούμε ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θεσμικούς ρόλους μέσα στο
πανεπιστημιακό θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστούν μια διεθνώς διακριτή ακαδημαϊκή
πορεία αλλά και μια άμεμπτη, διαφανή και συνεπή στάση στα «πανεπιστημιακά κοινά». Το
πανεπιστήμιο έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από υποψηφιότητες που κινούνταν στην αντίθετη
κατεύθυνση.
(iii) Για να διασφαλισθεί η μυστικότητα της ψήφου είναι απαραίτητο το σύστημα ψηφοφορίας να
οργανωθεί σωστά ανά Πανεπιστήμιο και Σχολή, με γνώμονα τη διασφάλιση του αδιάβλητου της
ψηφοφορίας, όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων αλλά και ευρύτερων συνόλων, π.χ. Τμημάτων.
Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν έγκαιρα οι εκλογικοί κατάλογοι ώστε οι εφορευτικές επιτροπές να
επιτελούν ανεμπόδιστα το έργο τους και η εκλογική διαδικασία να χαίρει διαφάνειας.
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