ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Αριθμός Πρακτικών 20
Πρακτικά Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ιδρύματος
της 13ης Ιουνίου 2014
Η Συνεδρίαση γίνεται στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων στο Κτίριο της Βιβλιοθήκης και
Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμητείες 3 ος όροφος) την 13η
Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.
Π α ρ ό ν τ ε ς: Γαβράς Χαράλαμπος, Καθηγητής Ιατρικής, Boston University, School of
Medicine USA, Πρόεδρος (παρίσταται με φυσική παρουσία), Γώγος Χαράλαμπος, Καθηγητής
Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρωτής
Πρόεδρος, Καλλίτσης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών, εσωτερικό μέλος, Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, εσωτερικό μέλος, Ράλλη Αγγέλα,
Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
εσωτερικό μέλος, Τζές Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, εσωτερικό μέλος,
Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, εσωτερικό μέλος, Γιαννάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Διευθυντής Κέντρου Ερευνών, University of Minnesota USA, εξωτερικό μέλος
(παρίσταται με φυσική παρουσία), Γιάννης Αθανάσιος Καθηγητής Χημείας, Leipzig University
Γερμανία, εξωτερικό μέλος (συνδέεται μέσω τηλεδιάσκεψης), Πλατσούκας Χρήστος,
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Διευθυντής Κέντρου Μοριακής Ιατρικής και
Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών, Old Dominion Virginia University, USA, εξωτερικό μέλος
(συνδέεται μέσω τηλεδιάσκεψης) και Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, University of Illinois at UrbanaChampaign, USA, εξωτερικό μέλος (συνδέεται μέσω τηλεδιάσκεψης).
Α π ό ν τ ε ς:
Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία, εσωτερικό μέλος, Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος
Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, εσωτερικό μέλος και
Πιστικόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής Χημικών Μηχανικών, Imperial College of London,
εξωτερικό μέλος.
Από τη συνεδρίαση απουσιάζει ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης, αν
και έχει νομίμως κληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 18 περίπτ. δ του Ν.
4009/2011.
Γραμματέας: Η διοικητική υπάλληλος κ. Θεώνη Αθανασακοπούλου.
ΘΕΜΑ 1Ο: «Επιλογή υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 16γ του Ν. 4009/2011, μεταξύ
των Καθηγητών που υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πατρών».
Αρχικά ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τα μέλη του Συμβουλίου και τα ευχαριστεί για την
παρουσία τους στη σημερινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης την επιλογή των
υποψηφίων, μεταξύ των τεσσάρων Καθηγητών που υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του
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Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16γ του Ν.
4009/2011. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στα μέλη κάνει μια αναδρομή για τις μέχρι σήμερα
ενέργειες που έχουν γίνει και αφορούν στη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
θέση του Πρύτανη.
Όπως προκύπτει, το Συμβούλιο του Ιδρύματος στην υπ’ αριθ. 17/14.3.2014 συνεδρίασή
του αποφάσισε την έκδοση διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16α του Ν.
4009/2011. Επίσης, το Συμβούλιο Ιδρύματος έλαβε υπόψη του τη γνωμοδότηση με αριθ.
83/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με ερώτημα που είχε θέσει το
Υπουργείο και αφορούσε την επεξήγηση της έννοιας των ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη και άλλων διαδικαστικών θεμάτων.
Το Συμβούλιο Ιδρύματος με την υπ’ αριθ. 5438/15.4.2014 Διεθνή Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με αριθμ. Διαύγειας ΑΔΑ: ΒΙΗΜ469 Β7Θ-ΤΗ1 εξέθεσε όλα τα
απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση του
Πρύτανη. Η παρούσα πρόσκληση απεστάλη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου και να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών για την
καλύτερη δυνατή ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η Διεθνής Πρόσκληση εστάλη
επίσης προς δημοσίευση στις εφημερίδες των Αθηνών «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ»,
καθώς και στις εφημερίδες της Πάτρας «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ», «ΓΝΩΜΗ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Τέλος, η πρόσκληση για τη θέση του Πρύτανη δημοσιοποιήθηκε σε
ιστοσελίδες φορέων που ασχολούνται με θέματα παιδείας.
Με την ανωτέρω πρόσκληση κλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του
Πρύτανη όσοι είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με
ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και
σημαντική διοικητική εμπειρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 15 του Ν.
4009/2011. Οι υποψήφιοι όφειλαν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από
βιογραφικό σημείωμα και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίστηκε η
23η Μαΐου 2014.
Για τη θέση του Πρύτανη υπέβαλαν αιτήσεις υποψηφιότητας που συνοδεύονταν από
βιογραφικά σημειώματα, εντός της ορισθείσας από την ως άνω Πρόσκληση ημερομηνίας,
τέσσερα συνολικά Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι, με τη σειρά όπως
κατατέθηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας:
1. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Π.Π.
2. Βασίλειος Αναστασόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Π.Π.
3. Θεόδωρος Χριστόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Π.Π.
4. Κωνσταντίνος Ραβάνης,
Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Π.Π.
Επισημαίνεται πως και οι τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη προσκόμισαν
συστατικές επιστολές, αν και αυτές ήταν προαιρετικές και όχι προαπαιτούμενες από τη διεθνή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Συμβούλιο Ιδρύματος, σε επόμενη συνεδρίασή του με αριθ. 18/16.4.2014, προέβη
στη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16β του
Ν. 4009/2011, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ξενοφώντα Βερύκιο, Καθηγητή του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών, Διονύσιο Δραϊνα, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής και Αναστάσιο
Μπούντη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών. Η ανωτέρω επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16β του Ν. 4009/2011, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για
την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκέντρωσε τις υποψηφιότητες και εξέθεσε στο Συμβούλιο
τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά.
Ακολούθως, η Τριμελής Επιτροπή για την Οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Αναστάσιο Μπούντη,
Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, παρέλαβε όλους τους φακέλους με τα δικαιολογητικά
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των υποψηφίων, προκειμένου σε πρώτο στάδιο τα μέλη της επιτροπής να επεξεργασθούν εάν
και κατά πόσον οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων πληρούν τους όρους του νόμου και της
πρόσκλησης και αφετέρου να καταγράψουν όλα τα στοιχεία που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και
να υποβάλουν στη συνέχεια στο Συμβούλιο Ιδρύματος έκθεση με καταγραφή των τυπικών
προσόντων των υποψηφίων για την προς πλήρωση θέση.
Στη συνέχεια, η Τριμελής Επιτροπή για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης του
Πρύτανη, αφού έλαβε υπόψη όλα τα κατατεθέντα στοιχεία των υποψηφίων και αφού εξέτασε
λεπτομερώς τους φακέλους και ήλεγξε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το Νόμο για
την πλήρωση της θέσης, διαπίστωσε ότι όλοι οι υποψήφιοι που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για
τη θέση του Πρύτανη είναι εκλόγιμοι.
Όσον αφορά στην υποψηφιότητα του κ. Θεόδωρου Χριστόπουλου, Καθηγητή του
Τμήματος Χημείας, η Τριμελής Επιτροπή έλαβε υπόψη την αριθ. 21/2014 γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε ερώτημα του Συμβουλίου, εάν μέλος του
Συμβουλίου δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη και παράλληλα να
διατηρεί την ιδιότητά του ως μέλος του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα
αυτό είναι επιτρεπτό, άρα η υποψηφιότητα του κ. Χριστόπουλου πληροί τους όρους του
νόμου και της πρόσκλησης και επομένως μετέχει κανονικά στη διαδικασία.
Κατόπιν, η τριμελής επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
Φ.122.1/908/144145/Β2 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/τ.Α’ 16.11.2012), τις διατάξεις της
υπ’ αριθ. Φ.122.1/184/16376/Β2 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 353/19.2.2013) περί της
διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με
ηλεκτρονική ψήφο, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012, όπως
αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 44Α παρ. 16 του Ν. 4115/2013 και έπειτα από συζήτηση
αποφάσισε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο από το Σώμα των Εκλεκτόρων. Η παρούσα
απόφαση, με ευθύνη της Γραμματείας του Συμβουλίου αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα της
Διαύγειας με ΑΔΑ: ΒΙΥΞ469Β7Θ-6Η5 και απεστάλη στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.), στην Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), καθώς και
στο Πανεπιστήμιο Πατρών για ανάρτηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος.
Περαιτέρω, η επιτροπή με το αριθ. 7403/22.5.2014 έγγραφό της απέστειλε αίτημα προς
τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, με το οποίο ζήτησε να αποσταλεί ο κατάλογος με
όλους τους εκλέκτορες, δηλαδή με τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του
Ιδρύματος, οι οποίοι και θα εκλέξουν με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16 α του Ν.
4009/2011. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με το αριθ. 8360/5.6.2014 έγγραφό της
απέστειλε τους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι παρελήφθησαν και διαβιβάστηκαν από την
Τριμελή επιτροπή στον κ. Πρύτανη με το αριθ. 8372/5.6.2014 έγγραφό της, προκειμένου να
εγκριθούν από τον ίδιο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3 της Υπουργικής
Απόφασης Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.2.2013). Ακολούθως ο κ. Πρύτανης με το
αριθ. 8413/5.6.2014 έγγραφό του και αριθμ. ΑΔΑ: ΒΙΥ0469Β7Θ-ΨΤΑ ενέκρινε τον κατάλογο
των εκλεκτόρων, τον οποίο και οριστικοποίησε με το αριθ. ΓΠ 223/13.6.2014 έγγραφό του.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρόεδρος παραθέτει στα μέλη του Συμβουλίου επιστολή της
τριμελούς επιτροπής για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη,
υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη με την οποία:
1) Διαπίστωσαν ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, 23η Μαΐου
2014, είχαν κατατεθεί οι αιτήσεις τεσσάρων (4) υποψηφίων Πρυτάνεων, οι οποίοι με
αλφαβητική σειρά είναι:
1. Αναστασόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Κυριαζοπούλου Βενετσάνα, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
3. Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
4. Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
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2) Έλεγξαν ότι οι ως άνω υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το
νόμο για την εκλογή τους στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
3) Παρέλαβαν τους φακέλους των υποψηφίων και με βάση τα στοιχεία που κατετέθησαν
συνέταξαν μια Συνοπτική Έκθεση Υποψηφιοτήτων, που παρατίθεται πιο κάτω, στην
οποία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ως άνω υποψηφιοτήτων, ώστε να
καταστεί ευχερέστερη η σύγκριση των επί μέρους προσόντων τους.
4) Κατέγραψαν περιληπτικά τα προσόντα αυτά σε ένα Πίνακα Προσόντων, που
επισυνάπτεται στην επιστολή, για την περαιτέρω διευκόλυνση του έργου του Συμβουλίου
του Ιδρύματος και συγκεκριμένα:

Σ Υ Ν ΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕ Σ Η Υ Π ΟΨΗ ΦΙ ΟΤ Η Τ ΩΝ

1) Βασίλειος Αναστασόπουλος
Σύμφωνα με το Βιογραφικό του Σημείωμα ο κ. Αναστασόπουλος είναι 56 ετών και
ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το
1985. Στο ίδιο Τμήμα, διορίσθηκε Επιστημονικός Συνεργάτης το 1987 και εξελέγη Λέκτορας το
1989, Επίκουρος Καθηγητής το 1992, Αναπληρωτής Καθηγητής το 2001 και Καθηγητής το
2005. Άλλες ακαδημαϊκές θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει ως προσκεκλημένος Καθηγητής
είναι στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων 1989-90 και στο Πανεπιστήμιο
του Laval στο Quebec σε ανάλογο Τμήμα το 1994-95.
Όσον αφορά στη διοικητική του εμπειρία την οποία αναλύει λεπτομερώς στο βιογραφικό του
σημείωμα, ο κ. Αναστασόπουλος έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) το 2001-03 και 2005-07 και ως Αντιπρόεδρος του ιδίου
Τμήματος το 2003-05. Τα έτη 2006-10 υπήρξε Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης της Έρευνας στο ίδρυμά μας, την διετία 2011-13 ήταν υπεύθυνος για τη
δημιουργία και δραστηριοποίηση του Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του
ΠΠ, ενώ τα έτη 2008-09 και 2011-12 ήταν διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης και
Αξιοποίησης της Περιουσίας του ΠΠ. Υπήρξε επίσης Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην
επιτροπή διοίκησης και οικονομικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος το 2005-10.
Έχει συγγράψει 2 διδακτικά βιβλία «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «Ψηφιακή
Επεξεργασία Εικόνων και Σημάτων» στα Ελληνικά με συν-συγγραφέα τον Καθηγητή Α.
Σκόδρα, 3 τόμους Πανεπιστημιακών Σημειώσεων και είναι μεταξύ 4 συγγραφέων του βιβλίου
«Delta-Sigma Modulators, Modeling, Design and Applications που εκδόθηκε Αγγλικά από τον
οίκο Imperial College Press, Singapore το 2003. Έχει δημοσιεύσει 45 ερευνητικές εργασίες σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 58 σε πρακτικά συνεδρίων, για τις οποίες υπάρχουν,
σύμφωνα με το Google Scholar 1055 αναφορές, με δείκτη h=14.
Έχει κατευθύνει 18 διατριβές Master’s και 6 διδακτορικές διατριβές. Έχει συμμετάσχει σε
πολλά ερευνητικά έργα από το 1987 μέχρι σήμερα, εκ των οποίων ήταν Επιστημονικός
Υπεύθυνος σε περίπου 13, με τελευταίο ένα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ. Έχει συμμετάσχει
στην διοργάνωση σημαντικού αριθμού διεθνών συνεδρίων για τα οποία όμως αναφέρει πολύ
λίγα στοιχεία στο βιογραφικό του. Τέλος είναι Associate Editor στα περιοδικά IEEE
Transactions in Circuits and Systems (1999-2003) και Pattern Recognition (2002-10).
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Ο κ. Αναστασόπουλος κατέθεσε 3 συστατικές επιστολές από τους κ.κ. Jens Vigen, Head
Librarian at CERN, Jan Cornelis, Vice Rector International Policy VUB, Brussels και Pierre
Briole, Directeur Recherche, CNRS.
2) Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
Σύμφωνα με το Βιογραφικό της Σημείωμα η κα Κυριαζοπούλου είναι 61 ετών. Η κα
Κυριαζοπούλου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το 1978. Το 1981 εντάχθηκε στην Παθολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής
του Παν/μιου Πατρών, όπου υπηρέτησε ως Λέκτορας, Επικ. Καθηγήτρια, Αναπλ. Καθηγήτρια,
και από το 2008 υπηρετεί ως Καθηγήτρια. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της κας
Κυριαζοπούλου επικεντρώνονται στα: 1. άξονας υποθάλαμος – υπόφυση – επινεφρίδια, 2.
θυρεοειδής αδένας, 3. σακχαρώδης διαβήτης - μεταβολικά νοσήματα – παχυσαρκία. Από την
ερευνητική δραστηριότητα της κας Κυριαζοπούλου μέχρι σήμερα έχουν προκύψει 62 εργασίες
σε διεθνή περιοδικά με κριτές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και περιοδικά υψηλού
συντελεστή απήχησης όπως J. of Molecular Medicine, Molecular Medicine, J. of Infection,
PLos One, κ.α., καθώς και ένα Letter to the Editor στο The New England J. of Medicine.
Σύμφωνα με το Google Scholar το δημοσιευμένο έργο της έχει 1139 βιβλιογραφικές αναφορές
με δείκτη h = 19. Η εργασία 1 του βιογραφικού σημειώματος αναφέρεται σε πολλά διεθνή
βιβλία ενδοκρινολογίας επιτυγχάνοντας ευρεία επιστημονική αναγνώριση.
Η κα Κυριαζοπούλου έχει κατευθύνει 5 διδακτορικές διατριβές. Έχει πραγματοποιήσει
πληθώρα παρουσιάσεων εργασιών και διαλέξεων ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, καθώς και
το συντονισμό στρογγυλών τραπεζών σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Η κα Κυριαζοπούλου
έχει λάβει 10 βραβεία σε προφορικές ανακοινώσεις εργασιών σε Πανελλήνια Συνέδρια, ένα Α
βραβείο εφαρμοσμένης έρευνας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, και 4 βραβεία σε προφορικές
ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια.
Η κα Κυριαζοπούλου έχει ποικίλο διοικητικό έργο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: Κοσμήτωρ
της Σχολής Επιστημών Υγείας (2010-2014), Διευθυντής Τομέα (2010-2012), Μέλος Συγκλήτου
(2010-2014), Μέλος της ΟΜ.Ε.Α. και της οργανωτικής επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος Ιατρικής, Μέλος της επιτροπής συγκρότησης νέου οργανισμού του Παν/μιου
Πατρών, Πρόεδρος της επιτροπής εκτίμησης υποψηφίων με χρόνια νοσήματα για εισαγωγή
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέλος της επιτροπής του Προγράμματος προπτυχιακών
και υπεύθυνη της επιτροπής αποτίμησης του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής, Μέλος της επιτροπής του προγράμματος των μεταπτυχιακών
σπουδών στις κλινικές ειδικότητες, Στέλεχος του διαβητολογικού Κέντρου και του
ενδοκρινολογικού ιατρείου της Παν/κης Παθολογικής Κλινικής, Οργάνωση ιατρείου
παχυσαρκίας. Επίσης η κα Κυριαζοπούλου είναι Μέλος του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Πρόεδρος
της επιτροπής ΔΟΑΤΑΠ απονομής ισοτιμίας και αντιστοιχίας σε τίτλους σπουδών Ιατρικής,
Φαρμακευτικής Νοσηλευτικής, Μέλος από το 2013 και Πρόεδρος από το 2014 της επιτροπής
εξετάσεων για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην ενδοκρινολογία, Αναπλ. του προέδρου του
ΚεΣΥ για την τριετία 2013-2016.
Η κα Κυριαζοπούλου κατέθεσε 7 συστατικές επιστολές από τους κ.κ. 1. Απ. Βαγενάκη,
Ομότιμο Καθ. Παθολογίας, Παν/μιο Πατρών, 2. Γεώργιο Χρούσο, Καθ. Παιδιατρικής Κλινικής,
ΕΚΠΑ, 3. Σ. Κατρανίδης Καθ. Παν/μιο Μακεδονίας, Πρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ, 4. Αντ. Μανώλη,
Καθ. Καρδιολογίας, ΕΚΠΑ, 5. Β. Ρήγα, Καθ. Παθολογίας, Stony Brook University, 6. Σ. Ράπτη,
Ακαδημαϊκό και Συγκλητικό της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, Ομ. Καθ. ΕΚΠΑ και
Ουλμ-Γερμανίας, 7. Π. Σκανδαλάκη Καθ. ΕΚΠΑ, πρόεδρο του ΚεΣΥ
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3) Κωνσταντίνος Ραβάνης
Σύμφωνα με το Βιογραφικό του Σημείωμα ο κ. Ραβάνης είναι 57 ετών, φοίτησε στο Τμήμα
Φυσικής του ΠΠ (1976-1982) και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος
Diadactiques des Disciplines (option Physique) του Πανεπιστημίου Paris 7 (1982-83). Το 1988
έλαβε δεύτερο πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΠΤΝ) του ΠΠ και το 1991
ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στη Διδακτική της Φυσικής. Το 1992 εξελέγη
Λέκτορας στο ΠΤΝ του ΠΠ, Επίκουρος Καθηγητής το 1995, Αναπληρωτής Καθηγητής το
2000 και Καθηγητής το 2004 στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του ΠΠ στο αντικείμενο της Διδακτικής της Φυσικής. Άλλες
ακαδημαϊκές θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει ως προσκεκλημένος επισκέπτης Καθηγητής
είναι στο Université de Provence (2004) και το Aix-Marseille Université της Γαλλίας (2011).
Όσον αφορά στη διοικητική του εμπειρία, ο κ. Ραβάνης έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του
ΤΕΑΑΠΗ τα έτη 1999 – 2001 και 2005-06. Τα έτη 2006-10 υπήρξε Αντιπρύτανης Οικονομικής
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του ΠΠ ενώ το 2012 εξελέγη μέλος του Συμβουλίου του
Ιδρύματος. Τέλος ήταν Διευθυντής της UNESCO Chair in Learning, Evaluation, and Didactics
του ΤΕΕΑΠΗ, η οποία απενεμήθη από την UNESCO, κατόπιν αιτήσεως, στο Τμήμα από το
1955, με σκοπό τη δημιουργία δικτύου συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια.
Έχει συγγράψει 5 βιβλία στα Ελληνικά σε θέματα διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην
προσχολική ηλικία. Έχει δημοσιεύσει 75 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, 27 σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 27 σε Ελληνικές συλλογικές εκδόσεις, 25
σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 63 σε Ελληνικά συνέδρια, σε πολλές από τις οποίες είναι
ο μόνος συγγραφέας. Σύμφωνα με το Google Scholar υπάρχουν 488 αναφορές στο
δημοσιευμένο έργο του με δείκτη h = 15.
Έχει κατευθύνει 18 διατριβές Master’s και 8 διδακτορικές διατριβές. Έχει συμμετάσχει σε
πολλά ερευνητικά έργα από το 1994 μέχρι σήμερα, εκ των οποίων ήταν Επιστημονικός
Υπεύθυνος σε 11. Τέλος είναι Coordinating Editor του περιοδικού Review of Science,
Mathematics and ICT Education και προσκεκλημένος εκδότης του τεύχους HS(1), 2007, του
Γαλλικού επιστημονικού περιοδικού Skholê.
Ο κ. Ραβάνης κατέθεσε 2 συστατικές επιστολές από τους κ.κ. Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή και
πρώην Πρύτανη του Π.Π. και Ανδρέα Δημητρίου, Καθηγητή Ψυχολογίας και Πρόεδρο του
Ερευνητικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
4) Θεόδωρος Χριστόπουλος
Ο κ. Θεόδωρος Χριστόπουλος, 54 ετών, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το Πτυχίο Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το
1982 με Άριστα και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία από το Τμήμα Χημείας
του Πανεπιστημίου Πατρών το 1987. Έλαβε Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα Κλινικής Χημείας από
το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά το 1991. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Windsor
(Ontario, Canada) στο Τμήμα Χημείας και Βιοχημείας, ως Επίκουρος Καθηγητής (1992-1996)
και Αναπληρωτής Καθηγητής (1996-1999), ενώ το 1998 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο
Harvard ως Visiting Associate Professor στο Τμήμα Μοριακής Γενετικής. Το 1999 προήχθη σε
Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Windsor και την ίδια χρονιά ανέλαβε Αναπληρωτής Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Χημείας), όπου προήχθη σε Καθηγητή το 2004. Από το
2000 είναι συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ.
Όσον αφορά την διοικητική του εμπειρία, ο κ. Χριστόπουλος υπηρέτησε ως Πρόεδρος του
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2011-13), ως Μέλος της Συγκλήτου (2002-03)
και ως Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών (2013-σήμερα). Έχει
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επίσης συμμετάσχει σε πολλές Επιτροπές στο Πανεπιστήμιο Windsor ( Graduate Studies
Committee, Scholarship Officer, Graduate Council), στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου
Πατρών (Μεταγραφών,
Παρακολούθησης Κέντρου Ενόργανης Ανάλυσης, Υγείας και
Ασφάλειας, Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων, Αναμόρφωσης
Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, Αποτίμησης Έργου, Μεταπτυχιακού διπλώματος
Ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία) και του Πανεπιστημίου (Ανακύκλωσης).
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Χριστόπουλου είναι στις περιοχές μικρο- και νανοτεχνολογίας στην χημική ανάλυση, μικροαναλυτικά συστήματα, τεχνολογία αναλύσεων DNA,
RNA και πρωτεϊνών, και άλλα. Τα επιστημονικά του επιτεύγματα παρουσιάζονται σε 97
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, τα οποία έχουν αρκετά υψηλό δείκτη απήχησης,
7 άρθρα ανασκόπησης, 14 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα και 78 περιλήψεις/πρακτικά
διεθνών συνεδρίων και 18 Ελληνικών. Έχει επίσης διατελέσει Co-Editor δύο βιβλίων
(“Immunoassay”, Academic Press 1996, και “Advances in Immunoassay Technology”,
InTech, 2012). Το ερευνητικό έργο του κ. Χριστόπουλου έχει γίνει αντικείμενο 3342 αναφορών
(citations), ενώ ο δείκτης h είναι 26. Επίσης του έχουν απονεμηθεί 5 Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
Κατά την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, ο κ. Χριστόπουλος έχει επιβλέψει 15 Διδακτορικές
Διατριβές (7 στο Windsor και 8 στο Π.Π.), 8 διατριβές Διπλωμάτων Ειδίκευσης (M.Sc.) και 25
πτυχιακές εργασίες. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και
workshops. Η έρευνά του στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω
εθνικών προγραμμάτων όπως ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΑΒΕ, Πυθαγόρας, ΥΠΕΡ και ΘΑΛΗΣ.
Ο κ. Χριστόπουλος κατέθεσε 4 συστατικές επιστολές, από τους Prof. Bakhos Tannous,
Associate Professor of Neurology, Harvard Medical School (ο οποίος υπήρξε μεταπτυχιακός
φοιτητής του), τον κ. Παναγιώτη Μαχαίρα, Καθηγητή Φαρμακευτικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Γιώργο Παπαθεοδώρου, Ομότιμο Καθηγητή
του Π.Π. και τον κ. Σπύρο Περλεπέ, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Π.Π.
-------------------------------------

7

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
(Βραβεία,
τιμητικές
διακρίσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Θέσεις
Πρύτανη,
Κοσμήτορα,
Προέδρου)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Εργασίες, βιβλία,
διατριβές αναφορές)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Οργάνωση
Συνεδρίων,
Εργαστηρίων,
Εκδηλώσεων)

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
(PhD Patras)
(56)
Λέκτορας/Επ./
Αναπλ. Καθ./ Καθηγητής
Τμ. Φυσικής, Πάτρα

Εθνικός
Εκπρόσ. 20052010 Ευρωπ.
Οργανισμός
Διαστήματος,
διοικητικό και
οικονομικό
τμήμα

Αντιπρύτανης
Στρατ. Σχεδ.,
Έρευνας,
Υπεύθ. Γραφ.
Καινοτομίας,
ΠΠ, Πρόεδρος
Τμήματος,
Διευθ. Συμβ.
Εταιρείας
Διαχείρ. Αξιοπ.
Περ. ΠΠ

45 research papers
in journals, 58 in
conf. proceed., 2
authored books in
Greek with one coauthor, one in
English with 3 coauthors
18 διατριβές Master’s
και 6 διδακτορικές
διατριβές.
1055 αναφορές
h-index=14

Organ. Committee
in several
conferences,
Princip. Coord. In
13 research
projects (Thalis
among them)

Κοσμήτωρ
(2010- )

62 εργασίες σε
διεθνή περιοδικά,

Διευθυντής
Τομέα (20102012),

10 εργασίες σε
διεθνή περιοδικά ως
proceedings,

Μέλος
οργανωτικής
επιτροπή/πρόεδρ
ος σε αρκετά
συνέδρια.

Προσκ. Καθηγητής
1989 Univ. Toronto
1994 Univ. Laval Quebec

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
(61)
(PhD Παν/μιο Πατρών)
Λέκτορας/Επ.Καθ./
Αναπλ. Καθ./ Καθηγήτρια
Τμ. Ιατρικής, Παν/μιο
Πατρών

Μέλος του ΔΣ
του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Αναπλ. του
Προέδρου του
ΚεΣΥ για την
τριετία 20132016

Μέλος
Συγκλήτου
(2010- )

2 κεφάλαια σε βιβλία,
Μέλος τριμελούς
επιτροπής σε 12 και
επιβλέπουσα
καθηγήτρια σε 5
διδακτορικές
διατριβές,
1139 βιβλιογραφικές
αναφορές,
h-index = 19

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ
( Εκδότης
περιοδικών,
Προσκλήσεις σε
Συνέδρια,
Συστατικές
Επιστολές)
Associate editor in
2 journals
Recommend.
Letters: 1) J.
Vigen, 1989-90
Univ. Toronto,
Librarian CERN
2)J. Cornelis,
vice Rector VUB
3) P. Briole,
Directeur
Recherche CNRS

Συμμετοχή σε
δύο, και κύρια
ερευνήτρια σε ένα
ερευνητικό
πρόγραμμα

Προσκεκλημένη
ομιλήτρια σε
πολλά εθνικά και
διεθνή συνέδρια ,
Συστατικές
επιστολές:
1. Απ. Βαγενάκης,
Ομ. Καθ.
Παθολογίας,
Παν/μιο Πατρών
2. Γ. Χρούσος,
Καθ. Παιδιατρικής,
ΕΚΠΑ,
3. Σ. Κατρανίδης,
Καθ. Παν/μιο
Μακεδονίας,
Πρόεδρος
ΔΟΑΤΑΠ,
4. Αντ. Μανώλης,
Καθ. Καρδιολ.,
ΕΚΠΑ,
5. Β. Ρήγας, Καθ.
Παθολογίας, Stony
Brook University,
6. Σ.Α. Ράπτης,
Ακαδημαϊκός και
Συγκλητικός της
Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας
Επιστημών, Ομ.
Καθ. ΕΚΠΑ και
Ουλμ-Γερμανίας,
7. Π. Σκανδαλάκης
Καθ. ΕΚΠΑ,
πρόεδρος του
ΚεΣΥ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΒΑΝΗΣ
(μεταπτ. Παρίσι,
Ph.D. Πάτρα)
(57)
Λέκτορας/Επ./
Αναπλ. Καθ./ Καθηγητής
Τμήμα Επιστημών Εκπ.
Αγωγής Προσχ. Ηλικία
Πάτρα

Διευθ. UNESCO
Chair in
Learning, Eval.
And Didactics
στο Πανεπ.
Πατρών

Αντιπρύτ.
Μέλος
Συμβουλίου
του Ιδρύματος,
Πρόεδρος
Τμήματος,
Διευθυντής
Τομέα

Princip. Invest. In
11 researcheducational
projects

488 αναφορές
h-index=15

The Grannis
Award for
Excellence in
research and
Scientific
Publication,
1997
-Βραβείο έρευνας
από Εμπειρίκειο
Ίδρυμα,2000

Μέλος
Συμβουλίου
ιδρύματος
(2013- )
-Μέλος
Συγκλήτου
(2002-03)
-Πρόεδρος
Τμήματος
(2011-13)

97 εργασίες
7 άρθ. ανασκ.,
2 διεθνή βιβλία
(editor),
14 κεφάλ. σε βιβλία,
5 Διπλ. Ευρεσ.
-15 διδακτορικά
3342 αναφορές,
h-index=26

Coordinating
Editor του
περιοδικού Review
of Science,
Mathematics and
ICT Education
Recomm. letters:
1) Koumbias,
Καθηγητής,
πρώην Πρύτανης
ΠΠ

18 διατριβές Master’s
και 8 διδακτορικές
διατριβές.

Προσκ. Καθηγητής
2004 Univ. Prov.
2011 Aix-Marseille

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(54)
(Ph.D. ΕΚΠΑ, Post Doc
Univ. Toronto)
-Assist./ Assoc. / Prof, U.of
Windsor,
Αναπλ. Καθ. / Καθηγ., Π.Π.

75 research papers
in foreign, 27 in
Greek journals, 27 in
Greek volumes, 25 in
intern. 63 in Greek
conf.,
5 authored books in
Greek

2) A. Dimitriou,
Καθηγητή,
Πρόεδρο του
Ερευνητικού
Ιδρύματος του
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.
President /
organizer / Chair
in various
conferences.
-Ερευν. Προγράμ.
(ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ,
ΠΑΒΕ,
Πυθαγόρας,
ΥΠΕΡ, ΘΑΛΗΣ)
Grants from
NSERC

21
προσκεκλημένες
ομιλίες σε διεθνή
συνέδρια /
πανεπιστήμια, κ.λ.

Συστ. Επιστολ,
από:
1) B.A. Tannous
(Harvard Med
School, former
Ph.D. stud.)
2) Π. Μαχαίρα
(Καθ. ΕΚΠΑ)
3)Γ.
Παπαθεοδώρου
4) Σ. Περλεπέ

-------------------------------------

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος παραθέτει στα μέλη τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16γ
του Ν. 4009/2011, σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη και
ενημερώνει τα μέλη ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν
προσκληθεί να παραστούν στη σημερινή συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό καλούνται και εισέρχονται στην αίθουσα κατ΄ αλφαβητική σειρά οι κ.κ.
Αναστασόπουλος, Κυριαζοπούλου, Ραβάνης και Χριστόπουλος. Ακολουθεί συζήτηση με κάθε
έναν από τους υποψηφίους κατ’ ιδίαν, το περιεχόμενο της οποίας κατεγράφη και παρατίθεται
στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό, παράρτημα συναντήσεων.
Μετά το πέρας των συναντήσεων και την αποχώρηση των υποψηφίων από την αίθουσα
Τηλεδιασκέψεων ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία το Συμβούλιο Ιδρύματος αποφασίζει για
την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη να εκτιμηθούν μόνο τα ουσιαστικά
προσόντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται
στα βιογραφικά σημειώματα, στις συστατικές επιστολές, καθώς και στην έκθεση
υποψηφιοτήτων της τριμελούς Επιτροπής για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης
Πρύτανη.
Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στη διαδικασία της ψηφοφορίας επισημαίνει στα
μέλη ότι με βάση τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως
προς τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την επιλογή υποψηφίου, η οποία
διεβιβάσθη στο Συμβούλιο Ιδρύματος με το υπ’ αριθ. 6741/15.5.2014 έγγραφο της
Γραμματείας του κ. Πρύτανη, η παραίτηση ή η δήλωση αποχής δύο μελών δεν παρεμποδίζει
το σχηματισμό της νόμιμης απαρτίας των 2/3, καθόσον επί δεκατεσσάρων (14) μελών για τη
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νόμιμη απόφαση επιλογής των υποψηφίων είναι αναγκαία η ψήφος των εννέα (9) μελών για
κάθε ένα υποψήφιο.
Στη συνέχεια προτείνει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για την επιλογή των υποψηφίων
για τη θέση του Πρύτανη με αλφαβητική σειρά, αφού κληρωθεί το γράμμα από το οποίο θα
αρχίσει. Όλα τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου και
ακολουθεί κλήρωση κατά την οποία κληρώνεται το γράμμα ‘Τ’. Στο σημείο αυτό ξεκινά η
ψηφοφορία για την επιλογή, καταγράφοντας έκαστον εκ των μελών κατά μέγιστον τρεις εκ των
υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίοι προηγούνται στη σειρά επιλογής.
Ακολουθεί ψηφοφορία και η αιτιολόγηση της ψήφου από τα μέλη του Συμβουλίου, ως
εξής:
1.Αντώνιος Τζές, εσωτερικό μέλος:
«Συμφωνώ με την άποψη της τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρυτανικών εκλογών ότι όλοι
οι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά προσόντα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε με βάση δύο
κριτήρια: το αναγνωρισμένο κύρος και την σημαντική διοικητική εμπειρία. Τονίζεται ότι σε
αντιπαραβολή με την άλλη διοικητική θέση του κοσμήτορα δεν απαιτείται η σημαντική
διοικητική εμπειρία, αλλά απλά η διοικητική εμπειρία.
Από τα βιογραφικά τους, τα οποία μελέτησα προσεκτικά, την έκθεση της τριμελούς επιτροπής
και την προηγηθείσα συζήτηση, θεωρώ ότι:
Ο υποψήφιος κος Αναστασόπουλος έχει εξαιρετική διοικητική εμπειρία, όπως αυτό
τεκμαίρεται πρωτίστως από τις θέσεις που είχε/έχει καταλάβει δηλαδή του αντιπρύτανη (200610), του προέδρου του τμήματος Φυσικής (2001-3, 2005-7), και ως διευθύνων σύμβουλος της
Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει περιορισμένη διεθνή
εμπειρία αναφορικά με τις θέσεις που είχε καταλάβει είτε ως μέλος ΔΕΠ, επισκέπτης
καθηγητής, ερευνητής ή εκπόνηση σπουδών στο εξωτερικό. Παράλληλα έχει σημαντική
ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή τεκμαίρεται από τις δημοσιευμένες εργασίες ενώ έχει
παράλληλα σημαντική αναγνωρισιμότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όπως αυτό τεκμαίρεται
από τις αναφορές στο έργο του.
Η υποψήφια κα Κυριαζοπούλου έχει σημαντική διοικητική εμπειρία, όπως αυτό τεκμαίρεται
πρωτίστως από τις θέσεις που είχε/έχει καταλάβει, δηλαδή της κοσμήτορος της Σχολής
Επιστημών Υγείας 2010-4
του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα, έχει σημαντική
ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή τεκμαίρεται από τις δημοσιευμένες εργασίες, ενώ έχει
σημαντική αναγνωρισιμότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως αυτό τεκμαίρεται από τις
αναφορές στο έργο της.
Ο υποψήφιος κος Ραβάνης έχει εξαιρετική διοικητική εμπειρία, όπως αυτό τεκμαίρεται
πρωτίστως από τις θέσεις που είχε/έχει καταλάβει, δηλαδή του αντιπρύτανη, του προέδρου
του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (19992001, 2005-2006), και ως μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει
διεθνή εμπειρία αναφορικά με τις θέσεις που είχε καταλάβει είτε ως μέλος ΔΕΠ,
επισκέπτης/προσκεκλημένος καθηγητής, ερευνητής ή εκπόνηση σπουδών στο εξωτερικό
Παράλληλα, έχει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμαίρεται από τις
δημοσιευμένες εργασίες, ενώ έχει αξιόλογη αναγνωρισιμότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα,
όπως αυτό τεκμαίρεται από τις αναφορές στο έργο του. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην
ιδιάζουσα και συνήθως μειονεκτική βιβλιομετρική συσχέτιση του έργου των μελών ΔΕΠ που
εντάσσονται στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τις θετικές και επιστήμες
υγείας.
Ο υποψήφιος κος Χριστόπουλος έχει διοικητική εμπειρία, όπως αυτό τεκμαίρεται πρωτίστως
από τις θέσεις που είχε/έχει καταλάβει δηλαδή του προέδρου του τμήματος Χημείας (201113), και ως μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εξαιρετική
διεθνή εμπειρία αναφορικά πρωτίστως με τις θέσεις που είχε καταλάβει ως μέλος ΔΕΠ στο
εξωτερικό. Παράλληλα, έχει εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμαίρεται από
τις δημοσιευμένες εργασίες, ενώ έχει εξαιρετική αναγνωρισιμότητα στην ακαδημαϊκή
κοινότητα, όπως αυτό τεκμαίρεται από τις αναφορές στο έργο του.
10

Με βάση την «σημαντική διοικητική εμπειρία», κατατάσσω τα προαναφερθέντα τέσσερα
άτομα κατά φθίνουσα σειρά: α) Ραβάνης, β) Αναστασόπουλος, γ) Κυριαζοπούλου, και δ)
Χριστόπουλος, με την επισήμανση ότι οι κοι Ραβάνης και Αναστασόπουλος έχουν παρεμφερή
σημαντική διοικητική εμπειρία, αισθητά μεγαλύτερη αυτής των υπολοίπων.
Με βάση το «αναγνωρισμένο κύρος», και προκρίνοντας πρωτίστως την ακαδημαϊκή και
ερευνητική πτυχή αυτού και τη διεθνή εμπειρία, κατατάσσω τα προαναφερθέντα τέσσερα
άτομα κατά φθίνουσα σειρά: α) Χριστόπουλος, β) Κυριαζοπούλου, γ) Αναστασόπουλος, και δ)
Ραβάνης, με τον κο Χριστόπουλο να υπερέχει αισθητά έναντι των υπολοίπων, και τους
υπόλοιπους να έχουν παρεμφερές κύρος.
Με βάση τα προαναφερθέντα, δίνοντας αυξημένη βαρύτητα στην σημαντική διοικητική
εμπειρία, θεωρώ ότι οι υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά κος Αναστασόπουλος, κα
Κυριαζοπούλου και κος Ραβάνης έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα απέναντι στον κο
Χριστόπουλο, παρά την εξαιρετική διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία και αναγνωρισιμότητα του
τελευταίου. Ως εκ τούτου προκρίνω για την κατάληψη της θέσης του πρύτανη τα τρία
προαναφερθέντα άτομα, δηλαδή κατά αλφαβητική σειρά τους Αναστασόπουλο,
Κυριαζοπούλου και Ραβάνη».
2.Αθανάσιος Τριανταφύλλου, εσωτερικό μέλος:
«Κρίνω ότι και οι τέσσερις υποψήφιοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δηλαδή
αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία, για τη θέση του Πρύτανη στο
Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκ του νόμου είμαι υποχρεωμένος να ξεχωρίσω κατά μέγιστο τρεις εξ
αυτών, γι’ αυτό και επιθυμώ να προτείνω το μέγιστο αριθμό, δηλαδή τρεις. Από τα βιογραφικά
τους, τα οποία μελέτησα προσεκτικά και την έκθεση της τριμελούς επιτροπής, κρίνω ότι και οι
τέσσερις υποψήφιοι έχουν επαρκώς αναγνωρισμένο κύρος, σε επιστημονικές περιοχές
διαφορετικές μεταξύ αυτών. Σε ό,τι αφορά τη διοικητική εμπειρία, εκτιμώ ότι οι κκ Β.
Αναστασόπουλος, Β. Κυριαζοπούλου και Κ. Ραβάνης (κατ’ αλφαβητική σειρά) έχουν
προβάδισμα έναντι του κ. Θ. Χριστόπουλου.
Με βάση τα ανωτέρω, προκρίνω ως
υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, με αλφαβητική σειρά, τους:
Β. Αναστασόπουλο, Β. Κυριαζοπούλου και Κ. Ραβάνη».
3.Χαράλαμπος Γαβράς, Πρόεδρος:
«Με βάση τα: α) βιογραφικά των υποψηφίων, β) τις συστατικές επιστολές για κάθε ένα από
αυτούς και γ) την καταγραφή των κυριοτέρων στοιχείων του βιογραφικού για κάθε υποψήφιο
από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή, θεωρώ ότι όλοι είναι εξαιρετικοί υποψήφιοι για την
κατάληψη της θέσης του Πρύτανη. Δίνοντας όμως μεγαλύτερο βάρος στον όρο της σημαντικής
διοικητικής εμπειρίας που αναφέρεται στο νόμο, προκρίνω κατά αλφαβητική σειρά τον κ. Β
Αναστασόπουλο, την κ. Β Κυριαζοπούλου και τον κ. Κ Ραβάνη».
4.Γεώργιος Γιαννάκης, εξωτερικό μέλος:
«Σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου για την εκλογή Πρύτανη με βάση τα βιογραφικά και τα
υποβληθέντα στοιχεία των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή προεπιλογής ψηφίζω (κατά
αλφαβητική σειρά) για υποψήφιους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών τους: α)
Αναστασόπουλο, β) Κυριαζοπούλου, γ) Ραβάνη.»
5.Αθανάσιος Γιάννης, εξωτερικό μέλος:
«Λαμβάνοντας υπόψη μου α) τα προβλεπόμενα κατά το νόμο κριτήρια, β) τα βιογραφικά των
υποψηφίων, γ) τις συστατικές επιστολές και δ) την έκθεση της ορισθείσας επιτροπής,
σύμφωνα με τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά μου κριτήρια ψηφίζω κατά αλφαβητική σειρά:
α) την κ. Β. Κυριαζοπούλου και
β) τον κ. Κ. Ραβάνη
ως τους καταλληλότερους υποψηφίους για την διεκδίκηση της θέσης του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Για τον κ. Χριστόπουλο θεωρώ πως η εμπειρία του σε θέσεις Διοίκησης είναι σημαντικά
περιορισμένη, αναφορικά με τη διεκδίκηση της κορυφαίας θέσης Διοίκησης και
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Εκπροσώπισης του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ για τον κ. Αναστασόπουλο, μετά την
ενδελεχή μελέτη του βιογραφικού του, θεωρώ πως δεν έχει εκείνο το Επιστημονικό ειδικό
βάρος που κατ΄ελάχιστον οφείλει να διαθέτει ο επόμενος Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πατρών. Για τους λόγους αυτούς είμαι στη δυσάρεστη θέση να μην προτείνω τους κ.κ. Θ.
Χριστόπουλο και Β. Αναστασόπουλο».
6.Χαράλαμπος Γώγος, Αναπληρωτής Πρόεδρος:
«Μελέτησα με μεγάλη προσοχή τα βιογραφικά των υποψηφίων, καθώς και την έκθεση της
τριμελούς επιτροπής. Είμαι πεπεισμένος πως πρόκειται για 4 εξαιρετικούς υποψηφίους με
σημαντικά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, διοικητικά προσόντα, επιστημονικό έργο και
κύρος. Έχουν όλοι τα ουσιαστικά προσόντα για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πατρών. Συνεκτιμώντας συνολικά τα παραπάνω και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος, όπως ο νόμος
προβλέπει, στη σημαντική διοικητική εμπειρία, παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό για τη θέση
του Πρύτανη, προκρίνω για τις 3 πρώτες θέσεις κατ’ αλφαβητική σειρά τον κο Β.
Αναστασόπουλο, την κα Β. Κυριαζοπούλου και τον κο Κ. Ραβάνη».
7.Ιωάννης Καλλίτσης, εσωτερικό μέλος:
«Όπως αναφέρθηκε, οι απαιτήσεις του Νόμου για τους υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη
είναι «Αναγνωρισμένο Κύρος» και «Σημαντική Διοικητική Εμπειρία».
Και οι τέσσερις υποψήφιοι έχουν το απαιτούμενο «Αναγνωρισμένο Κύρος» για τη θέση,
συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε επιστημονικής κατεύθυνσης.
Όσον αφορά τη «Σημαντική Διοικητική Εμπειρία» θεωρώ ότι σαφώς υπερέχουν ο κ.
Αναστασόπουλος, η κα Κυριαζοπούλου και ο κ. Ραβάνης, κατ’ αλφαβητική σειρά, τους
οποίους και ψηφίζω».
8.Παναγιώτης Μέγας, εσωτερικό μέλος:
«Μελέτησα τα βιογραφικά των υποψηφίων, καθώς και την έκθεση της τριμελούς επιτροπής.
Είμαι πεπεισμένος ότι και οι 4 υποψήφιοι έχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα για την
θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος, όπως ο νόμος προβλέπει, στη
σημαντική διοικητική εμπειρία, παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό για τη θέση του Πρύτανη,
προκρίνω για τις 3 πρώτες θέσεις κατ’ αλφαβητική σειρά τον κο Β. Αναστασόπουλο, την κα Β.
Κυριαζοπούλου και τον κο Κ. Ραβάνη.»
9.Χρήστος Πλατσούκας, εξωτερικό μέλος:
«Επί τη βάση το νόμου, την έκθεση της τριμελούς επιτροπής, των βιογραφικών
σημειωμάτων, ακαδημαϊκών διακρίσεων, διοικητικής εμπειρίας, ερευνητικής δραστηριότητας,
οργανωτικής δραστηριότητας και διεθνούς προβολής και οι τέσσερις υποψήφιοι είναι πολύ
αξιόλογοι και έχουν όλοι τα ουσιαστικά προσόντα για να συμμετάσχουν στην εκλογή πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών. Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πρέπει να
προτείνει τρεις μόνο υποψηφίους για την εκλογή για την θέση του Πρύτανη, μετά από πολύ
προσεκτική και δύσκολη αξιολόγηση προτείνω τους κάτωθι σε αλφαβητική σειρά:
κ. Κυριαζοπούλου, κ. Ραβάνη, κ. Χριστόπουλο».
10.Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, εξωτερικό μέλος:
«Βάση των κανόνων που αναφέρει ο νόμος και οι 4 υποψήφιοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις
για εκλογή στη θέση του πρύτανη. Με κριτήρια τις ακαδημαϊκές επιτεύξεις τους, την προυπηρεσία τους σε διοικητικές θέσεις, την καινοτομία των ιδεών τους για βελτίωση της
λειτουργίας του ΠΠ σε πολλούς ζωτικούς τομείς, και την πιθανότητα να εστιάσουν επιτυχώς το
ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου σε αναπτυξιακούς στόχους θεωρώ ότι οι
ακόλουθοι υποψήφιοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα
υπάρχοντα προβλήματα και να επιφέρουν αποτελεσματικές λύσεις:
- Κυριαζοπούλου Βενετσάνα
- Ραβάνης Κωνσταντίνος»
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- Χριστόπουλος Θεόδωρος
11.Αγγέλα Ράλλη, εσωτερικό μέλος:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, τις συστατικές επιστολές, καθώς και την έκθεση της τριμελούς
επιτροπής, χαίρομαι γιατί τη θέση αυτή διεκδικούν αξιόλογα μέλη του ακαδημαϊκού μας
χώρου. Παράλληλα, βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να πρέπει να προτείνω τον αποκλεισμό
τουλάχιστον ενός συναδέλφου, αφού ο νόμος περιορίζει τους υποψηφίους στους τρεις.
Η πρότασή μου βασίζεται στα εξής κριτήρια: στα δύο που προβλέπονται από το νόμο, δηλαδή
στη σημαντική διοικητική εμπειρία και το αναγνωρισμένο κύρος, αλλά και στα κατά τη γνώμη
μου ουσιαστικά, τα οποία, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, φάνηκε να διαθέτει ο κάθε
ένας από τους υποψηφίους και τα οποία αφορούν το όραμα για την ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου και την αποφασιστικότητα προκειμένου να διορθωθούν τα κακώς κείμενα.
Xωρίς καμία επιφύλαξη προτείνω, κατ’ αλφαβητική σειρά, τους Κυριαζοπούλου Βενετσάνα και
Ραβάνη Κωνσταντίνο, θεωρώντας ότι ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια που έθεσα.
Επίσης, επειδή ο νόμος προβλέπει την έγκριση και τρίτου υποψηφίου, θα πρότεινα τον κύριο
Αναστασόπουλο Βασίλειο λόγω της μεγάλης του διοικητικής εμπειρίας, προσόν που τονίζεται
ιδιαίτερα στο νόμο με τον όρο ‘σημαντική’, αποκλείοντας, παράλληλα, τον κύριο Χριστόπουλο
Θεόδωρο, ο οποίος έχει μεν τις καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, σύμφωνα με το βιογραφικό
του σημείωμα, αλλά υστερεί σε διοικητική εμπειρία συγκριτικά με τον κ. Αναστασόπουλο».
Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί συνόλου έντεκα (11) παρόντων μελών του
Συμβουλίου έλαβαν: Αναστασόπουλος Βασίλειος οκτώ (8) ψήφους, Κυριαζοπούλου
Βενετσάνα έντεκα (11) ψήφους, Ραβάνης Κωνσταντίνος έντεκα (11) ψήφους και
Χριστόπουλος Θεόδωρος δύο (2) ψήφους. Κατόπιν του αποτελέσματος της παραπάνω
ψηφοφορίας το Συμβούλιο επιλέγει ως υποψήφιους για τη θέση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών τους κ.κ. Κυριαζοπούλου Βενετσάνα και Ραβάνη Κωνσταντίνο, οι
οποίοι έλαβαν την εκ του νόμου απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16γ του Ν. 4009/2011.
Στο σημείο αυτό, περατώνεται η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης
και ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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