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Αρ. Πρωτ. ΣΙ 724
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
της 9ης Φεβρουαρίου 2015 αναφορικά
με το θέμα " Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ".

Προεδρεύει ο Αναπλ.Πρόεδρος του Συμβουλίου, Καθηγητής Χ.Παπαγεωργίου
Έλεγχος Απαρτίας:
Παρόντα Μέλη
1. Μπερτσιμάς Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος (Αναπλ. Πρόεδρος)
3. Κιντή Βασιλική
4. Κρεατσάς Γεώργιος
5. Μαντζουράνη Ελένη
6. Μπουρνόβα Ευγενία
7. Νεχαμάς Αλέξανδρος
8. Σιούτη Γλυκερία
9. Τουρκολιάς Αλέξανδρος
10. Τσώκος Γεώργιος
11. Davis Jack
−

Μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου εκλεγμένος
εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος.

Προεδρεύει ο Αναπλ.Πρόεδρος του Συμβουλίου, Καθηγητής Χ.Παπαγεωργίου
Δεν παρίσταται ο Πρυτανεύων, Καθηγητής Κ. Μπουραζέλης αν και εκλήθη εγκαίρως και νομίμως
Παρίσταται για την τήρηση πρακτικών της συνεδρίασης η διοικητική υπάλληλος της Γραμματείας
του Συμβουλίου κ. Μ. Βαρδάκη
Ο Προεδρεύων διαπιστώνει απαρτία με 11 παρόντα μέλη.

Θέμα: " Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ".
Το σκεπτικό της επιλογής των υποψηφίων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχουν ως
ακολούθως.
Μετά από κλήρωση ψήφισαν κατά σειρά τα μέλη:
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος:
Σύμφωνα με το πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αναφορικά με την εκλογιμότητα των
υποψηφίων αναφέρεται ότι: "για όλες τις παραπάνω υποψηφιότητες συντρέχουν τα απαιτούμενα
από τον νόμο τυπικά προσόντα για την εκλογή ως πρύτανη, ενώ δεν συντρέχει κανένα κώλυμα
εκλογιμότητας για την εκλογή αυτή καθώς και ότι όλες οι παραπάνω υποψηφιότητες
συνοδεύονται από λεπτομερή παράθεση των στοιχείων που απαιτούνται για να προβεί το
Συμβούλιο Ιδρύματος, ως το μόνο αρμόδιο, σε κρίση επί των ουσιαστικών προσόντων".
Κατά την προσωπική μου κρίση, μετά την μελέτη όλων των στοιχείων τα οποία υπέβαλαν οι
υποψήφιοι και, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψιν την παρουσία τους κατά την συνέντευξή τους
ενώπιον του Συμβουλίου, θεωρώ ότι ο κ.Δημόπουλος, η κ.Καραμαλέγκου και ο κ.Ιωαννίδης
υπερέχουν έναντι του κ.Δασκαλάκη και γι αυτό προκρίνω κατά σειρά τους Δημόπουλο, Ιωαννίδη
και Καραμαλέγκου.
Ο κ.Δημόπουλος έχει διατελέσει Πρόεδρος του μεγαλύτερου Τμήματος του ΕΚΠΑ, της Ιατρικής,
Αναπλ.Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος, Πρόεδρος Εφορειών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
και Δ/ντής Κλινικών. Έχει δε ευρύτατο και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.
Ο κ.Ιωαννίδης κατά τη γνώμη μου εκπροσωπεί την κατεύθυνση στην οποία πρέπει μελλοντικά να
οδηγηθεί η διοίκηση του Πανεπιστημίου: Πληροφορική και νέες τεχνολογίες, εύρεση πόρων από
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έμφαση στην Καινοτομία και την έρευνα υψηλοτάτου επιπέδου. Οι
σπουδές του - Harvard, Berkeley - προϋπηρεσία του σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, αλλά και στο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/νιών, αλλά και το γεγονός ότι επί μία τετραετία διοικεί το
ερευνητικό κέντρο "Αθηνά" και διαχειρίζεται μεγάλα ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα, θεωρώ ότι
ικανοποιεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το ερευνητικό του έργο είναι υψηλοτάτου επιπέδου και με
εντυπωσίασε η παρουσία του στη συνέντευξη.
Η κ. Καραμαλέγκου έχει διατελέσει Πρόεδρος του μεγαλύτερου Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής
και ακολούθως έχει υπηρετήσει ως Κοσμητεύουσα και κατόπιν, με επιτυχία, Κοσμήτορας της
Φιλοσοφικής Σχολής. Έχει σπουδάσει στη Sorbonne και έχει διεθνείς επιστημονικές επαφές.
Επίσης, διακρίνεται από δυναμισμό και έχει λάβει πρωτοβουλίες σε θέματα διοικητικού
προσωπικού και στην παρούσα συνέντευξη έδειξε ότι γνωρίζει τα προβλήματα του Παν/μίου.
Ο κ. Δασκαλάκης έχει διατελέσει Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
και πρόσφατα εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Το συγγραφικό του έργο είναι
κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Έχει και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Κατά την προσωπική
μου άποψη ο κ. Δασκαλάκης υστερεί έναντι των άλλων υποψηφίων τόσο σε διεθνή
αναγνωρισιμότητα όσο και σε προοπτικές να οδηγήσει το Πανεπιστήμιο σε μια νέα εποχή,
τουλάχιστον με τη σημερινή του υποψηφιότητα. Θα έχει την ευκαιρία μετα από τυχόν επιτυχή

ολοκλήρωση της θητείας του ως Κοσμήτορα, θέση στην οποία πρόσφατα εξελέγη, να διεκδικήσει
και πάλι το αξίωμα του πρύτανη.
Σιούτη Γλυκερία:
Με βάση τα κριτήρια του Νόμου και την προσωπική μου αξιολόγηση, δηλαδή την επιστημονική
καταξίωση και τη σημαντική διοικητική εμπειρία, επιλέγω και ψηφίζω τους: Δημόπουλο,
Καραμαλέγκου, Δασκαλάκη
Τουρκολιάς Αλέξανδρος:
•

Επέλεξα να δώσω την ψήφο μου στον κύριο Αθανάσιο-Μελέτιο Δημόπουλο, διότι έκρινα ότι
πληροί με βάση:

- την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, η οποία αποδεικνύεται από το πλήθος των
δημοσιεύσεών του σε αναγνωρισμένα διεθνή και εγχώρια περιοδικά καθώς και από τις τιμητικές
του διακρίσεις,
- την ενδελεχή και τεκμηριωμένη εργαστηριακή έρευνα του αντικειμένου του,
- το πολυετές διδακτικό του έργο,
- τη διοικητική του εμπειρία
όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε
να ανταπεξέλθει πλήρως στο πολύπλευρο και απαιτητικό έργο του Πρυτάνεως του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
•

Όπως, επίσης, ψήφο έδωσα και στον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, διότι επικροτώ τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο ως φορέα παιδείας και πολιτισμού και όχι απλώς ως
φορέα εκπαίδευσης. Διαθέτει και υπερασπίζεται καινοτόμες ιδέες, με στόχο να συμβάλλει
στην αναμόρφωση και τη μεταρρύθμιση της πανεπιστημιακής μόρφωσης.

Αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο ως ενιαίο σύνολο τεσσάρων αξόνων: φοιτητές – καθηγητές όλων
των βαθμίδων- οικονομικοί πόροι - διοικητικές δομές και διαδικασίες, οι οποίοι οφείλουν όχι μόνο
να συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς στεγανά, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά
και με βάση αυτή την συνεργασία να εναρμονίζονται ως προς τη λειτουργία τους.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι τόσο ο κ. Δημόπουλος όσο και ο κ. Ιωαννίδης εκτός από
επιστήμονες διεθνούς κλάσεως, είναι και ώριμοι άνθρωποι με πολυσχιδή προσωπικότητα, οι
οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν τους νέους στόχους του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
της χώρας μας, να χαράξουν τη στρατηγική της υλοποίησής τους και παράλληλα να συνδράμουν
στην αναβάθμιση και στην ανάκτηση του τραυματισμένου του κύρους.
Τσώκος Γεώργιος:
Οι τέσσερις υποψήφιοι είναι ικανοί συνάδελφοι οι όποιοι θα μπορούσαν να διοικήσουν το ΕΚΠΑ ο
καθένας με τον δικό του τρόπο. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να διαλέξω τρεις από τους
υποψηφίους.

Δ. Δασκαλάκης: σαφώς εξαιρετικός ακαδημαϊκός με σεβαστή αφοσίωση στα κοινά του ΕΚΠΑ και
επαινετό ζήλο για την πρόοδο του. Ίσως θα προσφέρει περισσότερα από την τωρινή θέση του ως
κοσμήτορος σχολής του ΕΚΠΑ.
ΜΑ. Δημόπουλος: Εξαιρετικός συνάδελφος με αποδεδειγμένη αποτελεσματική διοικητική
δραστηριότητα και πραγματιστική αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων.
Ι. Ιωαννίδης: Εξαιρετικό μέλος του ΕΚΠΑ με έντονη και ουσιαστική ηγετική επιστημονική
δραστηριότητα. Εντυπωσιακή είναι η ρεαλιστική αντιμετώπιση θεμάτων και η δράση του στη
ηγεσία του ΑΘΗΝΑ
Ε. Καραμαλεγκου: Αφοσιωμένο μέλος του ΕΚΠΑ με διοικητική δραστηριότητα ως κοσμήτωρ
σχολής. Η φροντίδα της και η έγνοια της για την πρόοδο του ΕΚΠΑ είναι παραδειγματική.
Με αυτές τις σκέψεις προτείνω τον κ Δημόπουλο, τον κ. Ιωαννίδη και την κ. Καραμαλέγκου.
Κιντή Βασιλική:
Δεδομένου ότι η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου μπορεί να είναι η τελευταία εάν λάβουμε
υπ’ όψη μας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή, θα ψηφίσω με μόνο γνώμονα το
συμφέρον του ΕΚΠΑ χωρίς να με απασχολούν πολιτικής φύσης ζητήματα (π.χ., ο αντίκτυπος της
απόφασής μας στο ίδιο το Συμβούλιο, κλπ). Με αυτό τον γνώμονα ψηφίζω την υποψηφιότητα του
κ. Ιωαννίδη. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη κρίση μας το καλοκαίρι του 2014 τα κριτήριά
μου είναι βεβαίως όσα προβλέπει ο νόμος (διοικητική ικανότητα και κύρος των υποψηφίων), αλλά
επίσης η ικανότητα και η βούλησή των υποψηφίων να αλλάξει σελίδα το Πανεπιστήμιο. Ως προς
αυτό ο κ. Ιωαννίδης, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά, φαίνεται να υπερτερεί εντυπωσιακά. Το
σημείωμά του με τους στόχους που θέτει για το Πανεπιστήμιο δείχνει ότι θέλει να φέρει μία νέα
πνοή, φρέσκο αέρα, στο ίδρυμά μας. Την ίδια εικόνα σχημάτισα και από τη συνέντευξή του. Ξέρει
τι έχει ανάγκη το Πανεπιστήμιο, από τα πιο μικρά και αναγκαία (την καθαριότητα, τη φύλαξη, το
ακαδημαϊκό περιβάλλον) μέχρι τα πιο φιλόδοξα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ενίσχυση
της έρευνας, το συμμάζεμα και την ανάπτυξη των οικονομικών. Ξέρει τι συμβαίνει διεθνώς, πού
προσανατολίζονται τα πανεπιστήμια και ξέρει πώς να οδηγήσει εκεί και το ΕΚΠΑ. Μου έκανε
εντύπωση με πόσο σύνθετο τρόπο, και κατ’ εμέ σωστό, αντιμετώπισε το κρίσιμο ζήτημα των
καταλήψεων των φοιτητών. Έδειξε ευαισθησία, ίσως και λόγω της θητείας του στο Berkeley όπου
οι καταλήψεις είχαν άλλους στόχους, αλλά και αποφασιστικότητα για την εμπέδωση ενός
ακαδημαϊκού κλίματος μέσα από διάλογο και την εφαρμογή των νόμων. Ο κ. Ιωαννίδης έχει
λαμπρές σπουδές (στο ΕΜΠ, Harvard, Berkeley), διεθνές κύρος, σπουδαίο ερευνητικό έργο και
ουσιαστική διοικητική εμπειρία αφού έχει διευθύνει εκτός του ερευνητικού κέντρου ‘Αθηνά’,
μεγάλα ερευνητικά προγράμματα με διεθνείς συνεργασίες. Όπως είχα πει και την προηγούμενη
φορά, η απλή θητεία σε διοικητικές θέσεις της πανεπιστημιακής ιεραρχίας δεν συνιστά για μένα,
κατ’ ανάγκην, διοικητική εμπειρία εφόσον μπορεί αυτή η θητεία να είναι μη αποτελεσματική ή και
προβληματική. Ο ίδιος έχει το προσόν να μην εμπλέκεται σε παθογένειες και αντεγκλήσεις του
παρελθόντος και ίσως έτσι μπορέσει να ενώσει το πανεπιστήμιο σε μια ακαδημαϊκή κατεύθυνση.
Στη συνέντευξη ήταν ειλικρινής (είπε ποια θέματα του Πανεπιστημίου γνωρίζει καλά και ποια
λιγότερο), έδειξε ηπιότητα, μετριοπάθεια και ευαισθησία για τον χειρισμό θεμάτων σε ένα
πανεπιστήμιο που είναι πολλαπλώς τραυματισμένο. Τη θεωρώ μία εξαιρετική υποψηφιότητα που
τιμά το Πανεπιστήμιο.

Παρότι εκτιμώ τους άλλους τρεις υποψηφίους, δεν θα υποστηρίξω την υποψηφιότητά τους για ένα
γενικό λόγο: και οι τρεις υποψήφιοι έχουν ήδη θέσεις στη διοίκηση του Ιδρύματος. Η κ.
Καραμολέγκου και ο κ. Δασκαλάκης είναι κοσμήτορες λίγων μηνών και ο κ. Δημόπουλος πρόεδρος
τμήματος. Ειδικά ο κ. Δημόπουλος παραιτήθηκε από πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής τον Ιούνιο του
2013 για να παραμείνει στο Συμβούλιο και παραιτήθηκε από το Συμβούλιο λίγους μήνες αργότερα,
τον Οκτώβριο του 2013, για να εκλεγεί και πάλι πρόεδρος της Ιατρικής, θέση από την οποία θα
αναγκαστεί και πάλι να παραιτηθεί εάν εκλεγεί πρύτανης. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να ανακτήσει
μία κανονικότητα στη λειτουργία του, να μην συμβάλουμε και εμείς στη ρευστοποίηση της
διοίκησής του με συνεχείς εκλογές. Από την προηγούμενη άνοιξη κάνουμε συνεχώς εκλογές και
μπορεί να χρειαστεί να ξανακάνουμε. Η κ. Καραμαλέγκου ξέρει τα θέματα του Πανεπιστημίου,
εκτιμώ το γεγονός ότι, παρότι διαφωνώ συνήθως μαζί της, έχει απόψεις για το πανεπιστήμιο τις
οποίες υποστηρίζει δημόσια, έχει προσφέρει θετικό έργο από τη θέση της κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής και στη διάρκεια της θητείας της έχει συνεργαστεί καλά τόσο με το Συμβούλιο
όσο και, εξ όσων γνωρίζω, με την ακαδημαϊκή κοινότητα στη σχολή της. Ο κ. Δημόπουλος έχει
ευρύτατο ερευνητικό έργο, διεθνές κύρος και διοικητική εμπειρία αλλά η στενή συνεργασία του με
τη διοίκηση του ιδρύματος επί πρυτανείας Θ. Πελεγρίνη δεν εγγυάται, κατά τη γνώμη μου, την
αλλαγή κατεύθυνσης που εγώ κρίνω ότι είναι απαραίτητη για το Πανεπιστήμιο. Ο κ. Δασκαλάκης
έχει πείρα στο πανεπιστήμιο και στη διοίκηση και σημείωσα ως σημαντική την εκτίμησή του ότι τα
μεγάλα ζητήματα του πανεπιστημίου, ιδίως τα οικονομικά και τα διοικητικά, χρειάζονται τη
συμβολή επαγγελματιών για να μπορέσουν να εξορθολογιστούν. Θεωρώ ότι όλοι οι υποψήφιοι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που θέτει ο νόμος αλλά κατά την γνώμη μου η υποψηφιότητα του κ.
Ιωαννίδη υπερτερεί σημαντικά στα ουσιαστικά ζητήματα που έθεσα και εξήγησα στην αρχή της
τοποθέτησής μου.
Κρεατσάς Γεώργιος:
Εκτιμώ όλους τους υποψηφίους και γνωρίζω το έργο τους επειδή έχω συνυπηρετήσει μαζί τους
στο Παν/μιο και ψηφίζω υπέρ της επιλογής του κ.Δημόπουλου, της κ.Καραμαλέγκου και του
κ.Ιωαννίδη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκτιμώ το έργο του κ.Δασκαλάκη. Για την ανωτέρω
επιλογή μου έλαβα υπόψη τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία και τη
συνέντευξη με τους υποψηφίους.,
Μαντζουράνη Ελένη:
Κατά την γνώμη μου και οι τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι υπέβαλαν υποψηφιότητα για την θέση
του Πρύτανη είναι αξιόλογοι και εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο τους . Σύμφωνα με τα κριτήρια που
ορίζει ο νόμος δηλαδή την επιστημονική καταξίωση και την διοικητική εμπειρία αλλά και με βάση
την προσωπική μου αξιολόγηση κατά την συνέντευξη του καθενός εξ αυτών στη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ιδρύματος επιλέγω και ψηφίζω κατά την εξής σειρά τους παρακάτω: κ. Δημόπουλο, κ.
Καραμαλέγκου και κ. Ιωαννίδη.
Μπερτσιμάς Δημήτριος:
Υποστηρίζω μόνο την υποψηφιότητα του κυρίου Ιωαννίδη για τους εξής λόγους.
Ο κ. Ιωαννίδης είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας με λαμπρές σπουδές στο Harvard και το
Berkeley, με εξαιρετική καριέρα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και στην Ελλάδα.

Διοικεί μια πολύ μεγάλη ερευνητική ομάδα η όποια έχει μεγάλη παραγωγικότητα και ποιότητα.
Έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία ως διευθυντής του ερευνητικού Ινστιτούτου Αθηνά. Στη
συνέντευξη έδωσε σαφείς, ειλικρινείς και καθαρές απαντήσεις που δείχνουν έναν άνθρωπο που
ενδιαφέρεται βαθειά για το πανεπιστήμιο, είναι μετριοπαθής, μπορεί να συζητήσει με όλους.
Επίσης είναι άτομο που πιστεύει στην καινοτομία και έχει διακριθεί για το ήθος και την ικανότητα
του. Άνθρωποι και επιστήμονες σαν τον κύριο Ιωαννίδη κοσμούν το ΕΚΠΑ.
Δεν υποστηρίζω τις υποψηφιότητες της κ. Καραμαλέγκου και του κ. Δασκαλάκη, κυρίως διότι έχουν
εκλέγει στις θέσεις κοσμητόρων που κατέχουν σήμερα πολύ πρόσφατα, και είναι πολύ νωρίς για
να αποτιμήσει το έργο που έχουν κάνει. Και οι δυο υποψήφιοι ενδιαφέρονται για το πανεπιστήμιο
και έχουν εμπειρία.
Ο κ. Δημόπουλος είναι εξαίρετος επιστήμονας και έχει εμπειρία στη διοίκηση. Δεν υποστηρίζω
όμως την υποψηφιότητα του κ. Δημόπουλου διότι πιστεύω ότι οι ενέργειες του δείχνουν ότι το
καλό του πανεπιστημίου και μόνο, δεν είναι η βασική του προτεραιότητα. Όταν ήταν αναπληρωτής
πρόεδρος του Συμβούλιου, κατείχε παράλληλα και τη θέση της Ιατρικής σχολής. Μόνο όταν
δέχτηκε πιέσεις από τον τ. πρύτανη κ. Πελεγρίνη, μετά απο σχετική απόφαση τμήματος του ΝΣΚ
περί κατοχής δύο θέσεων, παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Ιατρικής Σχολής. Μετά απο
μερικούς μήνες παραιτήθηκε από το Συμβούλιο, ώστε να επανεκλεγεί πρόεδρος της Ιατρικής
σχολής. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Συμβουλίου Ιδρύματος, είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω ότι δεν αντιδρά σωστά σε ζητήματα
διοίκησης, όποτε δεν είμαι πεπεισμένος ότι ως πρύτανης θα μπορέσει να ανταπεξέλθει επιτυχώς
στο σημαντικό ρολό του πρύτανη του ΕΚΠΑ.
Μπουρνόβα Ευγενία:
Με βάση τα κριτήρια του Νόμου, δηλαδή την επιστημονική καταξίωση και την σημαντική
διοικητική εμπειρία, και στη συνέχεια της συνέντευξης και της προσωπικής μου αξιολόγησης
προκρίνω και ψηφίζω:
1. Δημόπουλο Μελέτιο-Αθανάσιο
2. Ιωαννίδη Ιωάννη
3. Καραμαλέγκου Ελένη
Νεχαμάς Αλέξανδρος:
Ψηφίζω τον κ. Ιωαννίδη διότι είναι νέο πρόσωπο με ανανεωτικές ιδέες. Ψηφίζω τον κ. Δημόπουλο
και την κα Καραμαλέγκου διότι έχουν εξαιρετική διοικητική πείρα και γνωρίζουν πολλές πτυχές του
ΕΚΠΑ.
Davis Jack (Ντέιβις Τζακ):
Με βάση τα κριτήρια του Νόμου και την προσωπική μου αξιολόγηση ψηφίζω υπέρ των κάτωθι:
Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο: Επί σειρά ετών κατέχει υψηλές διοικητικές θέσεις και έχει βαθιά
γνώση των προβλημάτων της διοίκησης του ΕΚΠΑ
Ελένη Καραμαλέγκου: Έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία και είναι αποτελεσματική στην επίλυση
προβλημάτων και απέδειξε ότι μπορεί να φέρειτην αλλαγή στη Σχολή της ως Κοσμητεύουσα

αρχικώς και στη συνέχεια ως Κοσμήτωρ. Έχει όραμα για το ΕΚΠΑ το οποίο βασίζεται στη
συνεργασία διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικών
Ιωάννη Ιωαννίδη: Αν και είναι ο νεαρός στην ηλικία, έχει διοικητική εμπειρία στη διαχείριση ενός
ιδιαίτερα απαιτητικού ερευνητικού κέντρου. Η ενασχόλησή του με την τεχνολογία και την
καινοτομία τον καθιστά ιδανικό υποψήφιο να οδηγήσει το ΕΚΠΑ στη νέα εποχή.

Συνεπώς, έλαβαν κατ' αλφαβητική σειρά:
−
−
−
−

Δασκαλάκης Δημοσθένης: μία (1) ψήφο
Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος: εννέα (9) ψήφους
Ιωαννίδης Ιωάννης: δέκα (10) ψήφους
Καραμαλέγκου Ελένη: οκτώ (8) ψήφους

Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 16 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, επιλέγονται και προτείνονται προς εκλογή στους καθηγητές και λέκτορες του ΕΚΠΑ οι εξής
κατ' αλφαβητική σειρά:
−
−
−

Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Καραμαλέγκου Ελένη

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να δημοσιευθεί στη διαύγεια και να αποσταλεί όπου ο Νόμος
ορίζει
Λύεται η συνεδρίαση.

O Προεδρεύων της συνεδρίασης
Καθηγητής Χ.Παπαγεωργίου
Αναπλ.Πρόεδρος Συμβουλίου

