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Θέμα:  Ένζηαζη καηά ηης απόθαζης ηης 7
ης

/2014 ζσνεδρίαζης ηοσ Σσμβοσλίοσ ηοσ Ε.Μ.Π. 

 

Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ,  

Αλαθέξνκαη ζε εζάο σο επνπηεύνπζα αξρή ηνπ δεκόζηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Δλίζηακαη θαηά ηεο απόθαζεο ηεο 7εο/2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Μ.Π. 

κε ζέκα ηελ «επιλογή από ηο ΣΙ σπουηθίφν γα ηη θέζη ηοσ Πρύηανη ηοσ Ε.Μ.Π., βάζει ηοσ 

άρθροσ 8, παρ. 16 ηοσ Ν. 4009/2011, όπφς ηροποποιήθηκε και ιζτύει», ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξ. 

πξση. ΣΙ: 72/27.6.2014 αλαθνίλσζή ηνπ, ε νπνία αλαηηηνιόγεηα κε απνθιείεη από ην δηθαίσκα 

λα θξηζώ από ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Δ.Μ.Π., παξά ην γεγνλόο όηη 

σο ελ ελεξγεία Αληηπξύηαληο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη επνκέλσο κε απηαπόδεηθηε ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία 

κνπ ηόζν απόιπηα, όζν θαη ζπγθξηηηθά, επίζεο δε κε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θύξνο, θαηά λόκν 

όθεηιε λα ιάβεη ππόςε ηόζν ην αλαγλσξηζκέλν θύξνο, όζν θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία κνπ ζην δεκόζην θαη αθαδεκατθό βίν θαη ζπλαθόινπζα λα 

ζπλεθηηκήζεη ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ. Παξαηαύηα ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο δελ απνηύπσζε ηελ νθεηιόκελε νπζηαζηηθή θξίζε, θαζηζηώληαο ηελ αιπζηηειή. 

Η αξλεηηθή απηή δηνηθεηηθή πξάμε, κε δπζκελέζηαηεο γηα κέλα επηπηώζεηο, ειήθζε απζαίξεηα, 

ρσξίο θακία λόκηκε, αθαδεκατθή αμηνιόγεζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα, ρσξίο θαλέλα έιεγρν.  

Κύξηε Υπνπξγέ,  

Με πιήξε ζπλείδεζε, όηη ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζηηγκή ην Παλεπηζηήκην ρξεηάδεηαη θαη 

λνκηκόηεηα θαη ινγηθή θαη αμηνθξαηία θαη δελ κπνξεί λα ππόθεηηαη ζε απζαηξεζίεο θαη 

κεζνδεύζεηο πνπ θαηαιύνπλ πιήξσο ηελ απηνδηνίθεζή ηνπ, ζαο γλσξίδσ όηη θαηέζεζα αίηεζε 

ζεξαπείαο πξνο ην Σπκβνύιην Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Μ.Π., ελεξγώληαο ζεζκηθά.  

Απεπζύλνκαη ζε εζάο, σο επνπηεύνπζα αξρή, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηε 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκώλ, δεδνκέλνπ όηη ζήκεξα δηώθνκαη γηα άιιε κία θνξά κεηά 

ηε Γηθηαηνξία γηα ηηο απόςεηο θαη ηηο ζέζεηο κνπ, ηηο νπνίεο θαη ζα ζπλερίζσ λα ππνζηεξίδσ ζαλ 

ειεύζεξε ειιελίδα πνιίηεο θαη αθαδεκατθή ιεηηνπξγόο.  

Με ηηκή, 

Τώληα Μνξνπνύινπ 
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