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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την ισότητα της ψήφου στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων στα
Πανεπιστήμια
Η ψήφιση του Ν. 4485 για την ανώτατη εκπαίδευση στις 4/8/2017, συνάντησε πολλές
αντιδράσεις στα Πανεπιστήμια και ασφαλώς δεν κατάφερε να αποσπάσει τη συναίνεση της
πλειοψηφίας της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
Ένα από τα σημεία κριτικής που εξέφρασε η ΠΟΣΔΕΠ, ήταν και η συμμετοχή στην εκλογή
μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης εκτός των μελών ΔΕΠ και άλλων στελεχών των
Πανεπιστημίων (διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) οι οποίοι και δεν έχουν το
δικαίωμα του «εκλέγεσθαι». Αυτό όμως που παραβιάζει κατάφορα την αρχή της ισότητας της
ψήφου και μόλις τώρα έγινε κατανοητό είναι η τεράστια στρέβλωση που μπορεί να
προκαλέσει στις εκλογές των οργάνων αυτών (Πρύτανης, Κοσμήτορας Σχολής, Πρόεδρος
Τμήματος) ο πρωτότυπος «αλγόριθμος» που καθορίζει τη βαρύτητα εκάστης από τις 2 κάλπες
οι οποίες δίνουν το τελικό αποτέλεσμα μιας εκλογής. Από τον αλγόριθμο αυτό, προκύπτει ότι
ενώ η ψήφος του κάθε μέλους ΔΕΠ θα έχει βαρύτητα 1 (όπως είναι και το λογικό), μπορεί σε
μερικές υπαρκτές περιπτώσεις, η ψήφος κάθε μέλους που συμμετέχει στη δεύτερη κάλπη
(διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) να έχει βαρύτητα έως και 4. Δηλαδή με την
εφαρμογή του Ν. 4458 όχι μόνο ψηφίζουν μη μέλη ΔΕΠ, αλλά η ψήφος τους είναι δυνατό να
προσμετράται τετραπλάσια σε σχεση με τα μέλη ΔΕΠ!!Να δώσουμε ένα υπαρκτό αριθμητικό
παράδειγμα:
Ένα Πανεπιστήμιο έχει: 600 μέλη ΔΕΠ και 60 μέλη των υπολοίπων κατηγοριών. Και σε κάθε
κάλπη ψηφίζει με έγκυρη ψήφο το 80% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή
του Πρύτανη. Δηλ. ψηφίζουν με έγκυρη ψήφο 480 μέλη ΔΕΠ και 48 μέλη διοικητικού
προσωπικού, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ. Τότε η κάλπη των μελών ΔΕΠ θα μετράει με 480 ψήφους, δηλ. 1
προς 1, ενώ η δεύτερη κάλπη με 96 ψήφους, δηλ. 1 προς 2. Ενώ θα έχουν ψηφίσει 48, θα
προσμετρηθούν οι διπλάσιοι ψήφοι (96) !!! Η βαρύτητα της κάθε ψήφου της δεύτερης κάλπης
θα είναι η διπλάσια από τη βαρύτητα της κάθε ψήφου ενός μέλους ΔΕΠ.
Η αναγωγή αυτή των ψήφων άλλων κατηγοριών στον αριθμό των μελών των καθηγητών
είναι προφανώς αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει την αρχή της ισότητας και
καθολικότητας της ψήφου σύμφωνα με την οποία οι ψήφοι όλων των εκλογέων είναι νομικώς
ισοδύναμοι και με την ίδια εκλογική ενέργεια.
Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς αν αυτό είναι αθώο λάθοςήαποτελεί συνειδητή επιλογή
της Κυβέρνησης για να νοθεύσει τις επιλογές των Πανεπιστημιακών καθηγητών. Σε κάθε
περίπτωση, η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί στρέβλωση και πιστεύουμε ότι θα κριθεί
αντισυνταγματική.
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Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να διορθώσει άμεσα τη συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς υπάρχει
κίνδυνος να ακυρωθούν στο εξής όλες οι εκλογές μονοπρόσωπων οργάνων στα Πανεπιστήμια.
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