
 «Να μην υλοποιηθούν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα Πανεπιστήμια»: 

Ανακοίνωση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών φοιτητών/ριων και Υποψηφίων 

Διδακτόρων/ισσων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Η Νέα Δημοκρατία μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου 4957/2022 για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο και καταδικάστηκε από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, απαιτεί τώρα την άμεση εφαρμογή του. Σε αυτή την κατεύθυνση οι 

Πρυτανικές αρχές σε κάποια Ιδρύματα καλούν τους φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν 

στις ηλεκτρονικές εκλογές. Η κυβέρνηση, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη και τη 

συστηματική αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων στις πολιτικές υποβάθμισης του 

πανεπιστημίου που προωθεί, επιλέγει να τους παρακάμψει. Προωθεί τη δημιουργία 

νέων, δικών της θεσμών, καταλληλότερων για την προώθηση της πολιτικής της.  

 

Ο θεσμός των φοιτητικών συμβουλίων είναι ένας θεσμός αντιδημοκρατικός, 

όπως και η ευρύτερη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης που 

προβλέπεται. Πλέον, διαδικασίες που θα έπρεπε να αφορούν τους φοιτητές, τίθενται 

υπό την ευθύνη του εκάστοτε προέδρου τμήματος, κοσμήτορα και πρύτανη.  

Προωθείται λοιπόν η αποπολιτικοποίηση και ακυρώνεται ο ουσιαστικός-ζωντανός 

πολιτικός διάλογος των φοιτητών/τριών. Το νέο πλαίσιο δεν προβλέπει, άλλωστε, 

κανέναν μηχανισμό ελέγχου των εκπροσώπων κατά τη θητεία τους από το εκλογικό 

και το ευρύτερο φοιτητικό σώμα (όπως για παράδειγμα οι γενικές συνελεύσεις των 

φοιτητών). Επιπρόσθετα, οι ηλεκτρονικές εκλογές αποτελούν μια διαβλητή 

διαδικασία, πρόσφορη στην παραποίηση αποτελεσμάτων, το «φακέλωμα» της 

ψήφου και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, τα ενιαία 

ψηφοδέλτια οδηγούν στην αποστέωση της δημοκρατίας, με τις εκλογές να 

μετατρέπονται σε διαγωνισμούς δημοφιλίας. Ο αντιδημοκρατικός χαρακτήρας 

γίνεται σαφής και με τον αποκλεισμό ενός σημαντικού κομματιού του φοιτητικού 

σώματος, εφόσον δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές/φοιτήτριες που 

ξεπερνούν τα ελάχιστα όρια φοίτησης στα μεταπτυχιακά και το ν+2 στα προπτυχιακά. 

 

Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Κρήτης είχαν διαπιστώσει ότι το νέο 

νομοσχέδιο δεν θα επέλυε προβλήματα αλλά θα δημιουργούσε νέα. Τώρα που τα 

προβλήματα αυτά αναδύονται στην επιφάνεια, τις καλούμε να μην συμβάλλουν στη 

μεταφορά του διασπαστικού κλίματος που προωθεί η κυβέρνηση εντός των ΑΕΙ. 

Καλούμε ευρύτερα τους θεσμούς και φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως 

και στην περίπτωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, να τοποθετηθούν ξανά υπέρ 

της δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η ελευθερία του λόγου και η 

ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση είναι αναπόσπαστα στοιχεία της δημοκρατικής 

λειτουργίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού πανεπιστημίου, το 

οποίο παραμένει σε επαφή με την κοινωνία, όχι μόνο τη μελετά αλλά και να 

αλληλεπιδρά γόνιμα μαζί της.  



Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές εκλογές και η άρση της έως τώρα 

δημοκρατικής λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων, μέσω της παράκαμψης τους, 

δεν εκπροσωπούν κανένα φοιτητή και καμία φοιτήτρια. Οι φοιτητές/τριες δεν 

πρόκειται να νομιμοποιήσουν με τη συμμετοχή τους τη διαδικασία και την τρέχουσα 

κυβερνητική πολιτική για τα ΑΕΙ. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ!  

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!  

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ 

ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ! ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΨΕΥΤΟΚΑΛΠΕΣ! 

 

 

 
 


