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Εκλογών και το δημοσιοποιηθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας.
Oι πρυτανικές, κοσμητορικές και προεδρικές εκλογές, που γίνονται τις επόμενες βδομάδες για
την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης των ελληνικών πανεπιστημίων διεξάγονται σε μια
πολύ κρίσιμη περίοδο για την ελληνική κοινωνία κατά την οποία το ελληνικό πανεπιστήμιο θα
πρέπει να κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της εξόδου από την
κρίση. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων να είναι
απαλλαγμένες από μικροκομματικές σκοπιμότητες και παρασκηνιακές συναλλαγές.
Το ισχύον σύστημα εκλογής των πρυτανικών αρχών είναι εμπόδιο για την ανάδειξη τέτοιων
διοικήσεων στα πανεπιστήμια της χώρας. Επειδή η προσέλευση των φοιτητών είναι πολύ
χαμηλή, όπως έγινε στις μέχρι τώρα εκλογές, οι λίγοι κομματικά οργανωμένοι φοιτητές
καθορίζουν και το τελικό αποτέλεσμα. Στην πράξη, το 2‐3% των φοιτητών “ελέγχει” το 40% του
τελικού αποτελέσματος. Είναι σαφές ότι αυτό το γεγονός αποτελεί προδιατεταγμένη εκλογική
νοθεία.
Η στάθμιση της ψήφου όλων των ομάδων εκλεκτόρων, διδασκόντων, φοιτητών, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και Διοικητικού προσωπικού, δηλαδή, η αντιστοίχηση της βαρύτητας της ψήφου με το ποσοστό
συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
απελευθέρωση του πανεπιστημίου από έναν ασφυκτικό κλοιό κομματισμού και συναλλαγής.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η στάθμιση της ψήφου δεν συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο,
που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη 13 Απριλίου και κατατίθεται στο
Κοινοβούλιο και παρά την αντίθετη διαβεβαίωση της πολιτείας μέχρι την τελευταία στιγμή.
Τη συγκεκριμένη ρύθμιση την έχει επανειλημμένα υποσχεθεί η σημερινή Κυβέρνηση, από την
εποχή που βρισκόταν στην Αντιπολίτευση. Η στάθμιση της ψήφου αποτελούσε δέσμευση της
προηγούμενη Κυβέρνηση καθώς και ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων. Αυτή είναι η
στιγμή πραγματοποίησης αυτής της δέσμευσης. Καμιά φοβία δεν μπορεί να κρατά το Ελληνικό
Δημόσιο Πανεπιστήμιο δέσμιο αδιαφανών πρακτικών προς όφελος κάποιων μικρών ομάδων ή
ακόμα και ατόμων!! Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν με
όλες τους τις δυνάμεις στη σημαντική βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και στην
άσκηση της διοίκησης με λογοδοσία και διαφάνεια. Η πολιτική ηγεσία του τόπου καλείται να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, στις επιτακτικές ανάγκες της χώρας και να μην
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υποκύπτει σε εκβιασμούς –άλλοι πραγματικοί και άλλοι εικονικοί‐ στη διαμόρφωση μιας
σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής ικανής να αντιστοιχηθεί με τα διεθνή δεδομένα. Το
Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο αλλά και η χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί άλλη μια χαμένη
τετραετία.
Η ΠΟΣΔΕΠ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο σύνολο του εξαγγελθέντος νομοσχεδίου του
Υπουργείου Παιδείας, όταν αυτό δοθεί στην δημοσιότητα στην οριστική του μορφή.
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Η Απόφαση ψηφίστηκε από τα μέλη των παρατάξεων ΚΙΠΑΝ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΡΜΕ,
ΑΣΚΕΥ. Τα μέλη των άλλων παρατάξεων αποχώρησαν από τη συζήτηση του θέματος και
τη διαμόρφωση της πρότασης.
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