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Απόφαση
Για τις εξαγγελίες του Υπ. Παιδείας για εκλογή αντιπρυτάνεων από ξεχωριστή λίστα με
μονοσταυρία
H εξαγγελθείσα πρόθεση του Υπ. Παιδείας να νομοθετήσει την εκλογή αντιπρυτάνεων από
ξεχωριστό και ανεξάρτητο από τον Πρύτανη ψηφοδέλτιο με μονοσταυρία, αποτελεί μια πρόταση,
η οποία, σε μια πρώτη ανάγνωση και σε επίπεδο αρχών, εμφανίζεται να δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της δημοκρατίας στα πανεπιστήμια με την απελευθέρωση
δυνάμεων εκτός μηχανισμών, την ελεύθερη διατύπωση απόψεων μεταξύ των μελών των
πρυτανικών αρχών και τη λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα με βάση τις αρχές της
συναίνεσης, της διαβούλευσης και της σύνθεσης απόψεων.
Η πράξη έχει δείξει, όμως, ότι ο συντονισμός και η αποτελεσματική λειτουργία των πρυτανικών
αρχών απαιτεί μια αλληλέγγυα και συνεκτική ομάδα η οποία συμφωνεί σε θεμελιώδεις αρχές και
αντιλήψεις. Η έλλειψη συνοχής μεταξύ των μελών της πρυτανείας και οι πιθανές αντιπαλότητες
που θα προκύψουν, θα καταστήσουν προβληματική τη λήψη αποφάσεων στο χρόνο που
απαιτείται και συνεπώς αναποτελεσματική τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Το Πρυτανικό Συμβούλιο
καλείται να διοικήσει το Πανεπιστήμιο με αποτελεσματικότητα, ενώ με την προτεινόμενη εκλογή
με χωριστό ψηφοδέλτιο ο κίνδυνος να καταστούν τα όργανα της πρυτανείας ένα Διοικητικό
Συμβούλιο συλλόγου στο οποίο η λήψη απόφασης θα στηρίζεται σε πλειοψηφίες και μειοψηφίες
είναι ορατός οδηγώντας τα σε αναποτελεσματικότητα και δυσλειτουργίες. Δημιουργούνται εκ
των πραγμάτων διάφοροι πόλοι εξουσίας, με αυτοτελή ο καθένας νομιμοποίηση, γεγονός που θα
δημιουργεί συγκρούσεις με κίνδυνο να οδηγηθούν οι πρυτανικές αρχές σε διοικητική παραλυσία,
αφού δεν υφίστανται (ευλόγως) ρυθμίσεις που να αντιμετωπίζουν την περίπτωση διαφωνίας
αυτών των οργάνων.
Επειδή η αποτελεσματική λειτουργία των ιδρυμάτων είναι τελικά το ζητούμενο, οι αρνητικές
επιπτώσεις στη διοίκηση των ιδρυμάτων από την εξαγγελθείσα αλλαγή στον ορισμό των
αντιπρυτάνεων μπορεί να είναι σημαντικές. Σε περίπτωση αλλαγής του ισχύοντος συστήματος,
η εκλογή των αντιπρυτάνεων σε ένα κοινό σχήμα με τον πρύτανη, καλύπτει το ζητούμενο της
αποτελεσματικότητας, και αποτελεί πιο ρεαλιστική επιλογή. Ως εκ τούτου, η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει
την αντίθεσή της στην προτεινόμενη από το Υπουργείο εκλογή αντιπρυτάνεων με χωριστό
ψηφοδέλτιο.
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