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Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκτιμά 

ότι οι επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του 

Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι κομβικής σημασίας τόσο για την περαιτέρω 

λειτουργία του όσο και για την ακαδημαϊκή του ποιότητα. Για τον λόγο αυτό καλεί 

όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους που θέτουν υποψηφιότητα να 

γνωστοποιήσουν, όπως έχουν υποχρέωση, σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 

μας το πλαίσιο αρχών καθώς και τους άξονες επί των οποίων θα θεμελιώσουν τη 

διεκδίκηση της υποστήριξής τους.  

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι η διενέργεια των εκλογών με 

το σύστημα της «ταξινομικής ψήφου» εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για την ανόθευτη 

έκφραση της βούλησης των πανεπιστημιακών. Το σύστημα αυτό είναι τόσο 

περίπλοκο, ώστε είναι αναγκαία η χρήση (άγνωστο από ποιον) ειδικού λογισμικού για 

την έκδοση των αποτελεσμάτων και, βεβαίως, καθιστά τον έλεγχό τους εξαιρετικά 

δύσκολο. Αυτό άλλωστε έχουν αποφανθεί έγκριτοι πανεπιστημιακοί, ειδικοί στα 

θέματα των εκλογικών συστημάτων. Εδώ, συνεπώς, τίθεται το ερώτημα για ποιο 

σκοπό έχει προκριθεί αυτό το εκλογικό σύστημα και ποιους εξυπηρετεί. Για τους 

λόγους αυτούς, το Δ.Σ. του Συλλόγου υποστηρίζει την προσφυγή του συνόλου των 

Πανεπιστημίων κατά του συγκεκριμένου συστήματος στο Σ.τ.Ε. 

Πέρα από το παραπάνω ζήτημα, θεωρούμε, σε κάθε περίπτωση, τη 

δημοσιοποίηση των θέσεων και αρχών των υποψηφίων καθώς και τη ρητή δέσμευσή 

τους σχετικά με ορισμένα ζητήματα, που αφορούν στη μελλοντική λειτουργία και την 

πορεία του Πανεπιστημίου μας, εξαιρετικά επιτακτικές, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας και της δημοκρατικής ευαισθησίας, θεμάτων, δηλαδή, σύμφυτων με την 

έννοια και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Δεν νοούνται εκλογικές διαδικασίες 

τόσο σημαντικής φύσης δίχως προηγουμένως να έχουν ανακοινωθεί δημόσια οι 

απόψεις και οι στοχεύσεις των υποψηφίων. Τούτο, επί της ουσίας, σημαίνει ότι το 

εκλεκτορικό σώμα δεν ψηφίζει απλώς πρόσωπα αλλά πρωτίστως αρχές. 
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Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ καλεί τους υποψηφίους να τοποθετηθούν γραπτώς και 

με σαφήνεια με ανακοίνωσή τους προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του 

Πανεπιστημίου μας, μέσω της υπηρεσίας helpdesk, ως προς τα παρακάτω ζητήματα: 

1. Ποιο είναι το συγκεκριμένο όραμά τους για το μέλλον και την ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου μας και των Σχολών του; 

2. Με βάση ποια κριτήρια και αρχές σκέφτονται να καταρτίσουν τον οργανισμό 

του Πανεπιστημίου; Κατά πόσον η μελλοντική διοίκηση του Πανεπιστημίου θα 

διέπεται από δημοκρατικές νομιμοποιητικές διαδικασίες; 

3. Ποια συγκεκριμένα κριτήρια θα θέσουν για τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ στον 

Οργανισμό του Ιδρύματος; Θα φροντίσουν να είναι πανελλήνια ή θα παραμείνουν 

τοπικά;  

4. Πώς φαντάζονται το μέλλον της έρευνας στο Πανεπιστήμιο επί τη βάσει της 

δυνατότητας διατήρησης του ΕΛΚΕ ή της αντικατάστασής του από ΝΠΙΔ;  

5. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια θα επιλέξουν τα εξωπανεπιστημιακά μέλη του 

Συμβουλίου;  

6. Κατά πόσον ο ορισμός των Κοσμητόρων θα διαπνέεται από δημοκρατικές 

νομιμοποιητικές διαδικασίες και δεν θα είναι αποτέλεσμα ενός διορισμού 

συγκεντρωτικής φύσης; Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί κάτι τέτοιο; 

7. Πώς οραματίζονται το ρόλο των Μεταπτυχιακών Σχολών και πώς τις 

συνδέουν με την έρευνα;  

8. Ποιες είναι οι προθέσεις τους σχετικά με την πιθανή συνένωση των 

υφισταμένων Τμημάτων σε Σχολές;  

9. Θα υπερασπιστούν τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του ελληνικού 

Πανεπιστημίου και την εξασφάλιση των αναγκαίων δημόσιων δαπανών για την 

ανάπτυξή του; 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους συναδέλφους υποψηφίους να 

κοινοποιήσουν τις συγκεκριμένες αρχές και θέσεις τους και, εφόσον το επιθυμούν, να 

διενεργηθεί ανοιχτή συζήτηση γι’ αυτές, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως αφετηρία 

ενός γόνιμου διαλόγου ενόψει των εκλογών. Επίσης καλούμε τους συναδέλφους να 

παρακολουθούν ενεργά το θέμα και τις διαδικασίες των επερχόμενων εκλογών για τα 

μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για το Πανεπιστήμιό 

μας και, κατά συνέπεια, το δικό μας μέλλον. 
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