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Να εκλέγονται δηµοκρατικά οι καθηγητές 
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Ανοιχτές δηµοκρατικές διαδικασίες εκλογής των πανεπιστηµιακών δασκάλων και ένταξη τους 
σε ένα ενιαίο φορέα προτείνουν τρεις καθηγητές ανωτάτων σχολών. Είναι οι κ.κ. Μαν. 
Παπαθωµόπουλος, ∆. Ρόκος και Σάκης Καράγιωργας, που υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες και 
ο ενιαίος φορέας που προτείνουν αποτελούν θεµελιακής σηµασίας προϋπόθεση για τον 
εκδηµοκρατισµό και την αποτελεσµατική λειτουργία των Πανεπιστηµίων στον τόπο µας. Το 
κείµενο µε τις προτάσεις  των τριών καθηγητών έχει ως εξής: 
«Η πρόταση που διατυπώνουµε παρακάτω ξεκίνησε από την πεποίθηση ότι η δηµιουργία 
Ενιαίου Φορέα Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων αποτελεί θεµελιακής σηµασίας προϋπόθεση για 
τον εκδηµοκρατισµό και την αποτελεσµατική εκπαιδευτική λειτουργία των Πανεπιστηµίων στον 
τόπο µας. Με την πρόταση µας αυτή θέλουµε να συµβάλουµε δηµιουργικά στην επεξεργασία και 
διατύπωση κοινής θέσης φοιτητών και προοδευτικών δασκάλων για τον Ενιαίο Φορέα. 
Θέλουµε ακόµη να τονίσουµε ιδιαίτερα τη σηµασία της αντικειµενικής και εντελώς ανοιχτής 
διαδικασίας εκλογής του διδαχτικού προσωπικού, κι αυτό επειδή θεωρούµε ότι η επιστηµονική 
αξιοσύνη και το δηµοκρατικό ήθος αποτελούν απαραίτητες και αλληλένδετες ιδιότητες  κάθε 
πανεπιστηµιακού δασκάλου και πρέπει να γίνονται γνωστές στον ελληνικό λαό και τους 
κοινωνικούς του φορείς. Τέλος η πρόταση µας, µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο που έχει, 
επιδιώκει να αφαιρέσει οποιοδήποτε «επιχείρηµα» που, µε πρόφαση τον εκδηµοκρατισµό και 
εκσυγχρονισµό της Ανώτατης Παιδείας, επιστρατεύεται για να εξυπηρετήσει κατεστηµένα 
συµφέροντα.   
Οι προτάσεις είναι: 
1. Ο ενιαίος φορέας περιλαµβάνει 5 βαθµίδες πανεπιστηµιακών δασκάλων. Στην πρώτη 

βαθµίδα εντάσσονται αυτοδίκαια οι σηµερινοί τακτικοί ή µόνιµοι αυτοτελών εδρών 
καθηγητές, στην δεύτερη οι έκτακτοι καθηγητές, στην Τρίτη οι επίκουροι καθηγητές και οι 
εντεταλµένοι υφηγητές, δηλαδή όλοι εκείνοι που έχουν υποστεί τις διαδικασίες εκλογής που 
ισχύουν µέχρι σήµερα. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσµατικής λειτουργίας του ενιαίου φορέα είναι η αύξηση 
του αριθµού των θέσεων των πανεπιστηµιακών δασκάλων, έτσι ώστε η αναλογία να είναι 
κατά µέσον όρο 1 πανεπιστηµιακός δάσκαλος προς 30 φοιτητές για κάθε πανεπιστηµιακή 
ώρα. 

3. Προκηρύσσονται αµέσως όλες οι κενές θέσεις και πληρούνται τµηµατικά και µέσα σε 
διάστηµα 2 ετών. Όσες θέσεις µένουν κενές ξαναπροκηρύσσονται διαδοχικά κάθε χρόνο. 

4. Οι κάτοχοι διδακτορικού είναι εκλόγιµοι σε οποιαδήποτε κενή θέση των πέντε βαθµίδων. 
5. Τα µέλη του σηµερινού ∆ιδακτικού Προσωπικού που είναι κάτοχοι διδακτορικού 

παραµένουν στα ΑΕΙ ως µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µέχρι να εκλεγούν σε µια θέση του 
ενιαίου φορέα των πανεπιστηµιακών δασκάλων. 

6. Από την ηµέρα αποδοχής και υλοποίησης αυτών των προτάσεων δίνονται στους σηµερινούς 
βοηθούς  από το Τµήµα όλες οι δυνατότητες έρευνας και ή µεταπτυχιακών σπουδών στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση διδακτορικού. 

7. Αν µέσα σε 4 χρόνια και µε τις παραπάνω προϋποθέσεις ορισµένοι βοηθοί δεν 
κατορθώσουν να γίνουν διδάκτορες, για να µη δηµιουργηθεί το οποιοδήποτε κοινωνικό 
πρόβληµα, τίθενται στη διάθεση του αντίστοιχου κατ’ αντικείµενο υπουργείου, ή αν έχουν 
συµπληρώσει 20ετή δηµόσια υπηρεσία, έχουν το δικαίωµα εθελουσίας εξόδου µε ανάλογη 
σύνταξη. 

8. Το Τµήµα αποφασίζει την πρόσληψη των καλύτερων µεταπτυχιακών φοιτητών µε µηνιαία 
αποζηµίωση σηµερινής αγοραστικής αξίας 6.000 δρχ. για να το επικουρούν στο διδακτικό 
και ερευνητικό του έργο. 

9. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Ενιαίου Φορέα κρίνονται από σύλλογο εκλεκτόρων που 
είναι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι οµοιόβαθµοι και άνω από την θέση που έχει προκηρυχθεί. 

10. Οι εκλέκτορες είναι εννέα, προέρχονται κατά ίσο λόγο από όλα τα ΑΕΙ, έχουν την 
ειδικότητα (ή εν ανάγκη συγγενή ειδικότητα) µε τη θέση που έχει προκηρυχθεί και ορίζονται 



µε εκλογή από τους οµοιόβαθµους και πάνω πανεπιστηµιακούς δασκάλους των 
αντίστοιχων τµηµάτων των ΑΕΙ. 

11. Οι εννέα εκλέκτορες, εκλέγουν τριµελή εισηγητική επιτροπή η οποία µέσα σ’ ένα τρίµηνο 
υποβάλλει στους έξι άλλους εκλέκτορες εµπεριστατωµένη γραπτή εισήγηση για την 
επιστηµονική αξία των υποψηφίων. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο σύλλογος των φοιτητών 
της οικείας Σχολής υποβάλλει στο σύλλογο των εκλεκτόρων γραπτή εισήγηση για το 
δηµοκρατικό ήθος και τη διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. 

12. Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων κρίνεται σε δηµόσιο µάθηµα ή σεµινάριο που 
οργανώνει ο σύλλογος φοιτητών της οικείας Σχολής. 

13. Η εισηγητική έκθεση της τριµελούς επιτροπής των εκλεκτόρων και η εισήγηση των 
φοιτητών κοινοποιούνται υποχρεωτικά  στους υποψηφίους, οι οποίοι µέσα σε 10 µέρες από 
την κοινοποίηση µπορούν να υποβάλουν γραπτά στο Τµήµα τις παρατηρήσεις τους. Οι 
παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται στους εννέα εκλέκτορες και στον σύλλογο των 
φοιτητών τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής. 

14. Οποιοσδήποτε µπορεί να ζητήσει από την Γραµµατεία της Σχολής όλα τα παραπάνω 
έγγραφα πριν από την ηµέρα εκλογής. 

15. Η διαδικασία της εκλογής γίνεται δηµόσια στην αίθουσα τελετών του οικείου ΑΕΙ. Τα 
πρακτικά µαγνητοφωνούνται. 

16. Αν τα επιστηµονικά προσόντα ενός υποψηφίου δεν κριθούν ικανοποιητικά, ο σύλλογος των 
εκλεκτόρων µπορεί να µην τον απορρίψει εντελώς αλλά να τον εκλέξει, χωρίς να απαιτείται 

νέα υποψηφιότητα, σε κενή θέση άλλης βαθµίδας. » 
 


