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Συμβούλιο του ΑΠΘ
κ. Richard Hunter, Πρόεδρος Συμβουλίου ΑΠΘ

Θέμα: «Υποψηφιότητα για την θέση του Πρύτανη στο ΑΠΘ»
Αγαπητέ κ. Hunter,
Όπως γνωρίζετε ήμουν ένας από τους εξι (6) υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη στο ΑΠΘ. Ήμουν
πολύ ενθουσιασμένος που θα είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος σε μια νέα και συναρπαστική
περίοδο για το Πανεπιστήμιο και να φέρω το όραμά μου, το πάθος και ενθουσιασμό μου στο χώρο.
Πάντα ήθελα να εφαρμόσω τις γνώσεις μου, τις δεξιότητες και εμπειρίες μου για να βοηθήσω τόσο
το προσωπικό του ΑΠΘ και τους μαθητές, όσο και την κοινότητα.
Λυπήθηκα πολύ όταν έμαθα για την ελληνική νομοθεσία σχετικά με τους εξωτερικούς υποψηφίους.
Συνειδητοποίησα ότι ο αντίκτυπος για την υποψηφιότητά μου είναι επιζήμια. Από ότι καταλαβαίνω
για την κατάσταση, οι κανόνες απαιτούν τον επιτυχή εξωτερικό υποψήφιο να παραιτηθεί από
οποιαδήποτε θέση πριν την ανάληψη της θέσης του Πρύτανη. Ωστόσο η ελληνική νομοθεσία, δεν
προβλέπει κανένα άλλο εισόδημα η μισθό πέρα από ένα μικρό επιμίσθιο. Ως εκ τούτου, καθιστά
εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε εξωτερικό υποψήφιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
Πρύτανη, θέση η οποία είναι τόσο σημαντική, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική απολαβή. Προφανώς,
αυτό έχει μια πολύ σημαντική επίπτωση για την πορεία προς τα εμπρός για όλους τους εξωτερικούς
υποψηφίους όπως εγώ.
Μετά λύπης αναγκάζομαι να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Πρύτανη του ΑΠΘ.
Είμαι πραγματικά πολύ απογοητευμένος αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι και πρακτικό και
συμβατό για εξωτερικούς υποψηφίους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου αν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις. Σας
ευχαριστώ πολύ και παραμένω στην διάθεση σας.
Με εκτίμηση,
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