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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος (ΣΙ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.120.61/16/108983/Β2/11-7-2014 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί τροποποίησης της αριθ. πρωτ. Φ.120.61/9/11487/Β2/ 
28-01-2013 απόφασης περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

στη Συνεδρίασή του της 9ης Φεβρουαρίου 2015 συζήτησε το θέμα της επιλογής των υποψηφίων 
για τη θέση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής 
ΕΚΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 16γ του Ν. 4009/2011 όπως ισχύουν και 
εφαρμόζονται. 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας εκλογών και ανάδειξης Πρύτανη 
του ΕΚΠΑ, όπως αυτό κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ιδρύματος (αρ.πρωτ.ΣΙ. 705/2.2.2015) στο 
οποίο η Τριμελής Επιτροπή έκρινε ότι: " 1. Όλες οι υποψηφιότητες, δηλαδή κατ΄ αλφαβητική σειρά 
οι υποψηφιότητες των κ.κ. Δασκαλάκη Δημοσθένη, Δημόπουλου Μελετίου-Αθανασίου, Ιωαννίδη 
Ιωάννη και Καραμαλέγκου Ελένης πληρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά προσόντα, ενώ 
καμία υποψηφιότητα δεν εμπίπτει σε κώλυμα εκλογιμότητας, όλες δε συνοδεύονται από τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία και 2. Όλοι οι φάκελοι των παραπάνω υποψηφιοτήτων περιέχουν, στα 
προβλεπόμενα διακριτά έγγραφα, αναλυτική έκθεση των ουσιαστικών προσόντων (ακαδημαϊκών, 
διοικητικών κ.λπ.) που προβάλλουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρυτάνεις, κατά τρόπο που 
επιτρέπει στο Συμβούλιο Ιδρύματος, ως το κατά τα προεκτεθέντα μόνο προς τούτο αρμόδιο όργανο, 
να ασκήσει τον ουσιαστικό έλεγχο της συνδρομής των προσόντων αυτών ως όρων της εκλογής." 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη την παρουσίαση των στοιχείων των υποψηφίων την 
5η Φεβρουαρίου 2015 από το αρμόδιο Τριμελές Όργανο (ημερήσια διάταξη συνεδρίαση με αρ. 
πρωτ. ΣΙ 707/3.2.2015) για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη, τους πλήρεις 
φακέλους που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, καθώς και την συνέντευξη ενός εκάστου των υποψηφίων 
με τα μέλη του ΣΙ κατά τις συνεδριάσεις του ΣΙ την 9η Φεβρουαρίου 2015 (ημερήσια διάταξη 
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συνεδρίασης με αρ. πρωτ. ΣΙ 714/6.2.2015), μετά από διεξοδική συζήτηση προέβη σε ψηφοφορία 
και επέλεξε με βάση τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος για την εκλογή στη θέση του Πρύτανη και με 
την εκ του Νόμου προβλεπόμενη πλειοψηφία τρείς από αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη 
θέση του Πρύτανη ΕΚΠΑ, τους οποίους και ανακήρυξε υποψηφίους 

Κατά την ψηφοφορία, κατ' αλφαβητική σειρά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Έλαβαν: 
 
− 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 
 

 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 

 
 

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
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