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ANAKOINΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ε.Μ.Π.
Σήμερα, Δευτέρα 8.09.2008 είχε προγραμματισθεί η διενέργεια εκλογών για
την ανάδειξη Προέδρων σε δύο Σχολές του Ιδρύματος (Χημικών Μηχανικών
και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).
Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί στην Σύγκλητο της 27.06.2008 με την
συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη εκπροσώπων φοιτητών αναβάλλοντας τις
προγραμματισμένες εκλογές της περιόδου Ιουνίου. Η απόφαση αυτή είχε
ληφθεί με τα εξής δεδομένα:
α) Το κλίμα έντασης και αναταραχής που επικρατούσε στα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα της χώρας μας από την εφαρμογή διατάξεων που καθορίζουν
τον νέο τρόπο εκλογής των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης.
β)

Την ανάγκη αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεννόησης
μεταξύ φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π.

για την αντιμετώπιση

επίμαχων και σημαντικών προβλημάτων που ενδημούν στην Ανώτατη
Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε σήμερα ότι οι χώροι που είχαν καθορισθεί για την
διενέργεια των εκλογών βρίσκονται υπό κατάληψη από φοιτητές, με αίτημα
την περαιτέρω αναβολή της εκλογικής διαδικασίας.
Έχοντας ως δεδομένο ότι οι δύο παραπάνω Σχολές δεν διαθέτουν σήμερα
τον κατά νόμο εκλεγόμενο Πρόεδρο και αδυνατούν να λειτουργήσουν,
απευθύνουμε έκκληση σε όλα
να

συνδράμουν

για

τα

μέλη

της Πολυτεχνειακής

Κοινότητας

την επικράτηση ήρεμου κλίματος και την καταβολή

κάθε δυνατής προσπάθειας για την άμεση επανάληψη των εκλογών την
επόμενη Δευτέρα, 15.09.2008.
Κατά την ημέρα αυτή, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες γραπτές
επαναληπτικές εξετάσεις στις δύο υπόψη Σχολές.

Ελπίζουμε ότι θα αποφευχθεί η ακύρωση της λειτουργίας των Σχολών και
των Γραμματειών τους, έχοντας

ως δεδομένο και το γεγονός ότι στις 16

Σεπτεμβρίου είναι ημέρα έναρξης των εγγραφών πρωτοετών φοιτητών. Το
Ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά, με εκλεγμένα πάντοτε όργανα
διοίκησης, διατηρώντας την έξωθεν καλή μαρτυρία που με μεγάλη
προσπάθεια έχει κατακτήσει.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ε.Μ.Π.

