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Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα,
Αγαπητέ Δημήτρη,
Η αρχική απόφαση του ΣΙ, που διαμορφώθηκε μετά από δική μου επικοινωνία με εσένα και τους
άλλους υποψήφιους, ήταν να επιχειρηθεί κατ΄ αρχάς η Δημόσια Ακρόαση να γίνει στην αίθουσα
τελετών του Ιδρύματος και αν αυτό δεν ήταν δυνατόν να προχωρούσαμε σε διαδικτυακή. Μετά την
προκήρυξη της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων, για συμπαράσταση στους συναδέλφους που
θα δικαστούν τη Δευτέρα, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη διαδικτυακή. Πριν ανακοινώσουμε
την απόφαση αυτή επικοινώνησα μαζί σου και με τους άλλους υποψήφιους και σας ενημέρωσα.
Προσωπικά εξέφρασες την αντίρρησή σου την οποία και διατυπώνεις και στην επιστολή σου.
Όπως σου εξήγησα και επαναλαμβάνω, ο βασικός λόγος που οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή είναι
ότι μπορεί να κατηγορηθεί το ΣΙ αλλά και οι υποψήφιοι, για έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στους
συναδέλφους που περίπου την ίδια ώρα θα δικάζονται. Αυτό νομίζω ότι γίνεται δεκτό και από εσένα.
Τέλος η πιθανή αναβολή των εκλογών περιέχει νομικούς κινδύνους και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να γίνει με δική μου πρωτοβουλία.
Νομίζω ότι η διαδικτυακή ακρόαση θα προσφέρει εξ ίσου καλά τη δυνατότητα στους υποψήφιους να
αναπτύξουν τις θέσεις τους για τα θέματα που απασχολούν την πολυτεχνειακή κοινότητα. Μάλιστα θα
δώσει τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερους συναδέλφους να την παρακολουθήσουν. Επίσης οι
ερωτήσεις που έχουν ήδη τεθεί και θα τεθούν, ομαδοποιούνται και στη διάρκεια της ακρόασης θα
συζητηθούν. Εάν οι σύλλογοι και οι φορείς επιθυμούν να θέσουν κάποια συγκεκριμένη ερώτηση
στους υποψήφιους, μπορούν να την υποβάλουν και ο συντονιστής της συζήτησης θα τη διατυπώσει .
Ειλικρινά ελπίζω ότι όλοι μαζί θα συμβάλουμε στην επιτυχία της δημόσιας ακρόασης που κατά τη
γνώμη μου είναι από τα καλύτερα σημεία του 4009 και συμβάλλει πολλαπλώς στην ενημέρωση των
εκλεκτόρων για τις προθέσεις και τις δυνατότητες των υποψηφίων.

Με εκτίμηση,
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