
 

                                                                                                 Θεσσαλονίκη, 23/10/2012 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,  
 
Αξιότιμε Κύριε Αντιπρύτανη, Αξιότιμες Κυρίες Αντιπρυτάνεις,  
 
 
Με την αρ.ειδ.Πρωτ.20/10-10-2012 Πράξη σας μου γνωστοποιήθηκε ο 
ορισμός μου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία και θα έχει την 
ευθύνη της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών 
του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ.  
 
Οι εκλογές αυτές αποτελούν την αφετηρία για τη συγκρότηση του νέου 
Οργάνου Διοίκησης των Πανεπιστημίων, οι αρμοδιότητες του οποίου 
προσδιορισμένες στο άρθρο 8 του ν.4009/11 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), αποτελούν κατά τη γνώμη μου παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος 
και καταλύουν την κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ στη χώρα μας. Και 
αυτό γιατί, σύμφωνα με το Νόμο, στο Συμβούλιο Διοίκησης, όργανο το οποίο 
εξοπλίζεται με μεγάλες υπερεξουσίες ως προς τη διαχείριση όλων των 
ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων του Πανεπιστημίου, 
συμμετέχει ικανός αριθμός "εξωτερικών" μελών, δηλαδή προσώπων που δεν 
οφείλουν να έχουν ακαδημαϊκή ιδιότητα, δεν προέρχονται από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν εντάσσονται σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο, 
αλλά και δεν προσδιορίζονται ούτε οι ιδιότητές τους ούτε τα κριτήρια επιλογής 
τους. Η θεσμοθέτηση "εξωτερικών" μελών στη Διοίκηση των Πανεπιστημίων 
και μάλιστα χωρίς οριοθετήσεις των ιδιοτήτων ή των προσόντων τους και 
χωρίς συμετοχή στην καθαυτή ακαδημαϊκή διαδικασία, καταλήγει στη 
(συν)διαχείριση ακαδημαϊκών ζητημάτων σε όλο το εύρος μιας εκπαιδευτικής 
πολιτικής (προσδιορισμός αντικειμένων, έρευνα, εξελίξεις με βάση 
ακαδημαϊκά κριτήρια, λειτουργία Τμημάτων, κλπ) από ένα αριθμό 
"διακεκριμένων παραγόντων" που όμως θα λειτουργούν είτε ως 
"εκπρόσωποι" κοινωνικών ή οικονομικών ομάδων είτε ως διαχειριστές 
"προσωπικών επιδιώξεων". Οι ρυθμίσεις και τα κενά του Νόμου καταλήγουν 
στην κατάργηση ή τουλάχιστον στον ασφυκτικό περιορισμό της αυτοδιοίκησης 
των Πανεπιστημίων.  
 
Περαιτέρω, θα ήθελα να επισημάνω ότι το σύστημα ανάδειξης των 
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μέσω της λεγόμενης 
"ταξινομικής ψήφου" αποτελεί ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας της 
ψήφου όσων συναποτελούν το εσωτερικό εκλογικό σώμα. Και αυτό γιατί 
σύμφωνα με την Αριθ Φ.122.1/309/125673/Β2 Υπουργική Απόφαση, 
υιοθετείται και περιγράφεται η πιο "χειραγωγική" εκδοχή της ήδη 
προβληματικής ταξινομικής ψήφου, με τον προσδιορισμό "συντελεστών 
βαρύτητας" εκάστου ψηφοδελτίου, ο οποίος με τη σειρά του προσδιορίζει 
"συντελεστές πλεονάσματος ψήφου" οι οποίοι και μεταφέρονται σε 
υποψηφίους μέσα από αλλεπάλληλους γύρους κατανομής των ψήφων. 
Προκαλεί εντύπωση η σκοπιμότητα υιοθέτησης ενός τέτοιου εκλογικού 



συστήματος, που παραβιάζει κάθε αρχή ισότητας και αναλογικότητας της 
ψήφου. 
Παρόμοια προβλήματα ενσκύπτουν και στην περίπτωση διεξαγωγής 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με το επιπλέον στοιχείο στην περίπτωση αυτή ότι 
τίθεται σε αμφισβήτηση τόσο η μυστικότητα της ψήφου όσο και η 
αυτοπρόσωπη έκφραση της βούλησης.   
 
Επομένως,  
 
Επειδή η διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του 
ΣΔ θεμελιώνει μια κατά τη γνώμη μου αντισυνταγματική διαδικασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, 
 
Επειδή η ίδια η μεθοδολογία εκλογής (εκλογικό σύστημα εσωτερικών μελών) 
παραβιάζει συγκεκριμένες αρχές,  
 
Είμαι υποχρεωμένος με ιδιαίτερη λύπη μου να αρνηθώ σύμφωνα με το άρθρο 
25 ΥΚ τη συμμετοχή μου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 
 
Με εκτίμηση,  
 
Χρ.Βερναρδάκης 
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

 


