
Γνωμοδοτική ψηφοφορία των μελών ΔΕΠ ΕΜΠ για την έκφραση γνώμης σε δύο 

κρίσιμα επίκαιρα ζητήματα  

 

Α. Σκεπτικό 

1. Οι πρόσφατες ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω της λίστας μελών ΔΕΠ ΕΜΠ 

δείχνουν ένα κλίμα πόλωσης μεταξύ αντίθετων απόψεων που παρουσιάζονται ως 

πλειοψηφικές, παρόλο που ελάχιστοι συνάδελφοι έχουν συμμετάσχει σε αυτόν τον οξύ 

διάλογο. Η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων παραμένει σιωπηρή και δεν έχει εκφράσει 

τη θέση της για διάφορα επίκαιρα θέματα που αφορούν το παρόν και μέλλον του ΕΜΠ. 

2. Η υποδομή πληροφορικής που διαθέτει το ΕΜΠ επιτρέπει την άμεση έκφραση γνώμης των 

μελών ΔΕΠ με τη διενέργεια γνωμοδοτικών ψηφοφοριών με τη χρήση του διαδικτύου. 

Τέτοιες γνωμοδοτικές ψηφοφορίες δεν έχουν τυπική υπόσταση και ισχύ, αλλά αν γινόταν 

στην πράξη αποδεκτές θα μπορούσαν να βελτιώσουν το επίπεδο συνεργασίας, το διάλογο και 

εν τέλει τη λειτουργία της δημοκρατίας στο Ίδρυμα, ενθαρρύνοντας την άμεση έκφραση 

γνώμης όλων έναντι της εκπροσώπησης δι’ αντιπροσώπων. 

3. Εάν υιοθετούνταν μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 

έκφρασης γνώμης για μια σειρά από θέματα που προβλέπεται ότι θα απασχολήσουν την 

πανεπιστημιακή κοινότητα στο άμεσο μέλλον.  

 

Β. Μέθοδος 

Εναλλακτική 1: Το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο διενεργούνται οι εκλογές Συμβουλίων 

ΑΕΙ (ο συνάδελφος Π. Τσανάκας δέχεται να το υλοποιήσει τεχνικά). 

Εναλλακτική 2: Το κέντρο δικτύων ΕΜΠ (υπάρχει έτοιμο σύστημα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας που αναπτύχθηκε πριν 4 χρόνια με τη συνεργασία ΣΗΜΜΥ-ΚΕΔ με σκοπό να 

χρησιμοποιηθεί ως συμβουλευτικό εργαλείο από όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και 

Συλλόγους). 

 

Γ. Δικαίωμα συμμετοχής 

Τα μέλη ΔΕΠ ΕΜΠ (μετά από ταυτοποίησή τους μέσω του κέντρου υπολογιστών/δικτύων 

του ΕΜΠ). 

 

Δ. Επιτροπή πρωτοβουλίας η οποία θα παίξει και το ρόλο εφορευτικής επιτροπής 
Δημήτρης Κουτσογιάννης, Δημήτρης Τσαμάκης, Νίκος Μαμάσης (ή όποιοι άλλοι 

ενδιαφερθούν). 

 

Ε. Ερωτήματα 

α. Η θέση μου σχετικά με το Νόμο 4076/2012. 

α1. Θεωρώ ότι ο νόμος δεν χρειάζεται αλλαγές (εκτός από μικροβελτιώσεις). 

α2. Θεωρώ ότι ο νόμος χρειάζεται αλλαγές. 

α3. Επιθυμώ τη θεσμική κατάργηση του νόμου. 

β. Η θέση μου σχετικά με την εκλογή Συμβουλίου του ΕΜΠ. 

β1. Συμφωνώ να εκλεγεί Συμβούλιο, είτε με κάλπη είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

β2. Συμφωνώ να εκλεγεί Συμβούλιο αλλά μόνο με κάλπη. 

β3. Αν υπάρξει Συμβούλιο, προτιμώ να διοριστεί από το Υπουργείο (με βάση τον κατάλογο 

των αρχαιότερων καθηγητών). 

β4. Διαφωνώ με την ανάδειξη Συμβουλίου.  

 

Σημείωση: Για καθεμιά απ’ τις ερωτήσεις θα υπάρχει και η επιλογή  μη απάντησης για όσους 

είτε δεν έχουν άποψη είτε δεν επιθυμούν να απαντήσουν. 


