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Σχετικά με τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων πρυτάνεων και κοσμητόρων

Η εισαγωγή του θεσμού των συμβουλίων από το ν. 4009/2011 ως ενός οργάνου ελέγχου και
εποπτείας της λειτουργίας των ιδρυμάτων αποτέλεσε μια από τις βασικές αλλαγές που επέφερε το
νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ.
Στο πλαίσιο του ελεγκτικού ρόλου του συμβουλίου ο ν. 4009/2011 ανέθεσε στα Συμβούλια την
αρμοδιότητα για την προεπιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη, ο οποίος εκλέγεται
από τους καθηγητές και λέκτορες του Ιδρύματος. Με τον ν. 4076/2012, η προεπιλογή των
υποψηφίων επεκτάθηκε και για τη θέση του Κοσμήτορα μεταφέροντας την αρμοδιότητα εκλογής
του από το Συμβούλιο στους καθηγητές και λέκτορες της Σχολής.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ουσιαστικά ένα υβρίδιο προεπιλογής και εκλογής
υποψηφίων πρυτάνεων και κοσμητόρων, το οποίο αντίκειται σε βασικές δημοκρατικές αρχές
εισάγοντας την καινοφανή έννοια της ελεγχόμενης δημοκρατικής διαδικασίας. Ένα ολιγομελές
ελεγκτικό σώμα καλείται με ασαφή και υποκειμενικά κριτήρια να κρίνει όχι μόνο τα τυπικά αλλά
και τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων πριν αυτοί τεθούν στην κρίση του εκλογικού
σώματος, αμφισβητώντας ουσιαστικά την ικανότητα των μελών ΔΕΠ να κρίνουν οι ίδιοι τη
δυνατότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα
καθήκοντα του Κοσμήτορα και του Πρύτανη.
Επιπλέον, η απαίτηση του νόμου για τη συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας των εκλεκτόρων για
την εκλογή κοσμήτορα και των έγκυρων ψήφων για την εκλογή πρύτανη, συχνά δεν ικανοποιείται
εκ των πραγμάτων (ιδιαίτερα στην εκλογή κοσμήτορα), οδηγώντας σε πολλές περιπτώσεις σε
άγονες εκλογές και στην απαράδεκτη διαδικασία της κλήρωσης για την κάλυψη της θέσης.
Ήδη τα πρώτα δείγματα της εφαρμογής αυτού του συστήματος δημιούργησαν σοβαρά
προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις διαδικασιών εκλογής κοσμητόρων και προκάλεσαν
αμφιβολίες για τα κριτήρια προεπιλογής των υποψηφίων, δημιουργώντας υπόνοιες για προθέσεις
αποκλεισμού υποψηφιοτήτων και καθοριστικής παρέμβασης στη διαμόρφωση του εκλογικού
αποτελέσματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μη αποδοχή από το συμβούλιο του ΕΚΠΑ
της μοναδικής υποψηφιότητας για τη θέση κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή χωρίς καμία
αιτιολόγηση αλλά και η μη αποδοχή της μιας από τις δυο υποψηφιότητες στη Θεολογική Σχολή
του ΕΚΠΑ, απόφαση με την οποία ουσιαστικά υποδεικνύεται μια και μόνο υποψηφιότητα στο
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εκλογικό σώμα. Για τα κριτήρια βάσει των οποίων τα μέλη του ΣΙ του ΕΚΠΑ οδηγήθηκαν στην
απόφαση αυτή, έχουν ζητηθεί τα αναλυτικά πρακτικά αλλά ακόμα δεν μας έχουν δοθεί.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι:
• Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να δύναται κανείς να είναι υποψήφιος πρύτανης ή
κοσμήτορας πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια από τον νόμο και να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα
και το κύρος του αξιώματος.
• Να καταργηθεί η απαίτηση του νόμου για τη συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας των εκλεκτόρων για
την εκλογή κοσμήτορα και των έγκυρων ψήφων για την εκλογή πρύτανη, η οποία μπορεί να οδηγήσει
τελικά στη διαδικασία της κλήρωσης για την κάλυψη της θέσης.
• Όσον αφορά στη διαδικασία της εκλογής των πρυτάνεων και των κοσμητόρων, αυτή πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας της πολιτείας ώστε τα μέλη ΔΕΠ να επιλέγουν με
άμεση ψηφοφορία τους υποψήφιους πρυτάνεις και κοσμήτορες που έχουν τα τυπικά προσόντα, χωρίς
διαδικασία προεπιλογής.
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