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Θέμα: Ομότιμοι και συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές στα εκλεκτορικά!

Σε χθεσινή της συνέντευξη η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας κα Σ. Αναγνωστοπούλου
ισχυρίστηκε ότι στα εκλεκτορικά σώματα μπορούν να συμμετέχουν ομότιμοι καθηγητές και γενικά
συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές και ότι αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί. Εξ όσων γνωρίζουμε, μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία! Γνωρίζει κάτι άλλο η κυρία Αναπληρώτρια, που δεν
γνωρίζουν οι κοινοί θνητοί;
Το μόνο που προβλέπεται είναι η συμμετοχή των αφυπηρετησάντων συναδέλφων στις Επταμελείς
Επιτροπές κρίσης διδακτορικών. Θεωρούμε ότι τυχόν θεσμοθέτηση της δυνατότητας συμμετοχής
των συναδέλφων αυτών σε εκλεκτορικά σώματα, στο βαθμό που δεν έχει ήδη νομοθετηθεί, θα
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ αυτά, που οι εμπνευστές της ισχυρίζονται ότι θα
λύσει.
Η δικαιολογία ότι δεν βρίσκουμε εκλέκτορες είναι αποτέλεσμα μη ορθής εφαρμογής του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το οποίο απαιτεί τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχουμε
λίστα εκλεκτόρων να αντιστοιχούν σε μεγάλες ενότητες κάθε επιστήμης. Η νέα μεταβολή στη
σύνθεση των εκλεκτορικών, που είναι πλέον δεκαπενταμελή, επιβάλλει μετ’ ακόμη μεγαλύτερης
επιτάσεως την ορθή εφαρμογή των νόμων.
Σε διάσταση με τον Ν.1268, σύμφωνα με τον οποίο οποιοδήποτε μέλος του Τμήματος μπορούσε
να γίνει, μετά από κλήρωση, μέλος του εκλεκτορικού σώματος, τώρα επιλέγουμε τα μέλη του
εκλεκτορικού από λίστα εκλεκτόρων με ευρύ γνωστικό αντικείμενο, που δεν αντιστοιχεί σε όλο το
Τμήμα. Αυτό επιβάλλει να ομαδοποιηθούν γνωστικά αντικείμενα και να διαμορφωθούν
αντίστοιχες λίστες εκλεκτόρων. Αν αυτή η κατεύθυνση που υποδεικνύει ο νόμος ακολουθηθεί, δεν
θα υπάρχει κανείς απολύτως λόγος να χρησιμοποιούνται ως δυνητικοί εκλέκτoρες
συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές.
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