ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Α.Σ. για τη μονιμοποίηση μέλους
ΔΕΠ στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Τομέα
Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική
Ιστορία», στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Σήμερα, την 11η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.
3151/21/29-10-2021 Πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),
συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης (βάσει των διατάξεων των άρθρων 19 του
Ν.4009/2011 και 70 παρ. 4 του Ν. 4386/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) τα
μέλη του εν λόγω Εκλεκτορικού Σώματος, συμφώνως του υπ’ αρ. πρωτ. 2420/21/16-92021 εγγράφου Συγκρότησης της Κοσμητείας ΣΝΔ, ως κάτωθι:

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Γούναρης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3. Χαρλαύτη Αγγελική - Χαρίκλεια, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Παγκράτης Γεράσιμος, Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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5. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6. Σακκάς Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7. Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαїκών και
Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου.
8. Πλουμίδης Σπυρίδωνας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος ΙστορίαςΑρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9. Ευθυμίου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Χρήστου Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
11. Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Πρόεδρος και συντονιστής της Κοινής Συνεδρίασης, ήταν ο Κοσμήτορας και
Πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Καθηγητής Ν. Μελανίτης. Χρέη Γραμματέα άσκησε η
Μόνιμη Πολιτική Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κα Θεοδώρα
Γιαννοπούλου.

Ανακοίνωση Ημερήσιας Διάταξης- Διαπίστωση Απαρτίας- Διαδικαστικά-Ιστορικό
Ο Κοσμήτορας της ΣΝΔ διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένης της παρουσίας και
των έντεκα (11) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και επισήμανε ότι η συμμετοχή των
μελών που είναι παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης γίνεται μέσω της πλατφόρμας E:
presence του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με διασφαλισμένη την
εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του
Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων
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και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Ο Κοσμήτορας
πιστοποίησε την ταυτότητα των μελών που συμμετείχαν.
Στη συνέχεια, καλωσόρισε τα μέλη στην συνεδρία με μοναδικό θέμα στην ημερήσια
διάταξη ως κάτωθι:
«Διενέργεια κρίσης / εκλογής για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα
Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Τομέα Ανθρωπιστικών
και Πολιτικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική Ιστορία», στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή».
Ο Κοσμήτορας ζήτησε τη συγκατάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την
ηχητική καταγραφή της Συνεδρίασης, για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας της
διαδικασίας, αρτιότητας στην απόδοση των απόψεων των μελών και υποβοήθησης της
γραμματείας του Σώματος κατά την σύνταξη του Πρακτικού. Όλα τα μέλη του
Εκλεκτορικού σώματος συμφώνησαν. Στη συνέχεια ο Κοσμήτορας της ΣΝΔ έθεσε
υπόψη των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος τα κάτωθι:
- Η εν λόγω διαδικασία αφορά στη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία
του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κ. Ζήση Φωτάκη
στον Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο
«Ναυτική Ιστορία», στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, κατόπιν σχετικής
αιτήσεώς του (αριθμ. πρωτ. Αίτησης: 1669/21/23-6-2021), η οποία υπoβλήθηκε μετά τη
συμπλήρωση της προβλεπόμενης από τον Νόμο τυπικής προϋπόθεσης της τριετούς
παραμονής του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των δύο (2) μηνών από το πέρας της τριετούς θητείας της στην εν λόγω
βαθμίδα.
- Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτήθηκε με την Απόφαση της από 9-9-2021 Α.Σ. της ΣΝΔ
κατά την 8η Συνεδρίασή της, από μέλη των Μητρώων Εξωτερικών Μελών της ΣΝΔ,
όπως αυτά καταρτίστηκαν με την από 16-7-2021 Απόφαση της Α.Σ. της ΣΝΔ κατά την 7η
Συνεδρίασή της και εγκρίθηκαν με την από 23-7-2021 Απόφαση του Ε.Σ. της ΣΝΔ, κατά
την 9η Συνεδρίασή του.
- Το Εκλεκτορικό Σώμα, κατά την 1η Συνεδρίαση του στις 29-09-2021 ομόφωνα
αποφάσισε τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ως κάτωθι:
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1. Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Χαρλαύτη Αγγελική - Χαρίκλεια, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Η τριμελής Επιτροπή συνέταξε και κατέθεσε εντός της νόμιμης προθεσμίας Εισηγητική
Έκθεση. (αρ. πρωτ. 3083/21/25-10-2021).
- Δεν κατατέθηκε υπόμνημα από τον υποψήφιο σχετικά με το περιεχόμενο της
Εισηγητικής Έκθεσης.
Στην συνέχεια ο Κοσμήτορας ρώτησε τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος αν θέλουν να
κληθεί στη Συνεδρίαση ο υποψήφιος, ο οποίος παρευρίσκεται στο «δωμάτιο αναμονής»
της τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο
της Εισηγητικής Έκθεσης και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Τα μέλη του εκλεκτορικού
σώματος ανέφεραν ότι δεν επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις στον υποψήφιο και ζήτησαν
να προχωρήσει η διαδικασία.
Στη συνέχεια, η κα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος της τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής, ανέφερε συνοπτικά τα κύρια σημεία και τα συμπεράσματα της Εισηγητικής
Έκθεσης. Ο Κοσμήτορας ρώτησε τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος αν έχουν να
κάνουν κάποια επιπλέον παρατήρηση. Όλα τα μέλη απάντησαν ότι καλύπτονται από την
Εισηγητική Έκθεση και θα αναφέρουν τυχόν επιπλέον σχόλια κατά την τοποθέτησή τους.

Τοποθετήσεις Μελών Εκλεκτορικού Σώματος
Ο Πρόεδρος προσκάλεσε τα μέλη του Σώματος να διατυπώσουν τεκμηριωμένα τις
τοποθετήσεις τους με αλφαβητική σειρά και εφόσον μετά το πέρας των τοποθετήσεων
δεν προκύψει κάποιο άλλο ζήτημα προς συζήτηση, να προχωρήσουν σε ψηφοφορία. Τα
μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμφώνησαν. Κατόπιν συζήτησης μεταξύ τους, τα μέλη
του Εκλεκτορικού Σώματος τοποθετήθηκαν και αιτιολόγησαν την ψήφο τους ως εξής:
Β. Γούναρης: «Συμφωνώ απολύτως με την Εισηγητική Έκθεση. Δεν έχω καμία
αμφιβολία για την επιστημονική ποιότητα και εγκυρότητα του κ. Φωτάκη. Θα ήθελα μόνο
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να προσθέσω το εξής. Γνωρίζω την αυξημένη ανάγκη, εξαιτίας της θέσεως του στη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για την παραγωγή έργου σε ζητήματα Δημόσιας Ιστορίας. Θα
ήθελα στο μέλλον, καθώς θα αιτηθεί την εξέλιξη του στις ανώτερες βαθμίδες, να προσέξει
την ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή του έργου του στη Δημόσια Ιστορία και στις
ειδικότερες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης στο μέλλον, καθώς αυτήν
τη στιγμή υπερκαλύπτει τις προϋποθέσεις για τη μονιμοποίησή του, θα πρέπει να
προωθήσει το θέμα της συνεργασίας του σε μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς η αυτόνομη
διδασκαλία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή η εποπτεία διδακτορικών διατριβών είναι από
τις απαραίτητες προϋποθέσεις εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα».
Μ. Ευθυμίου: «Ο κ. Φωτάκης πληροί επαρκώς τις προϋποθέσεις του Νόμου για την
μονιμοποίησή του στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Πρόκειται για έναν δυναμικό
νέο επιστήμονα, με πάθος για τα θέματα Ναυτιλίας, που αναμένεται να προσφέρει πολλά
στον τομέα της ειδίκευσής του».
Ι. Μιχαηλίδης: «Ο κ. Ζήσης Φωτάκης είναι ένας ώριμος επιστήμονας και ένας από τους
ελάχιστους ιστορικούς εν Ελλάδι που ασχολούνται με τη ναυτική ιστορία. Όπως
αναφέρουμε και στην Εισηγητική Έκθεση, τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του
επιστημονικού του έργου καλύπτουν με άνεση τις απαιτήσεις του νόμου για την εκλογή
του στη θέση του Μόνιμου Επίκουρου. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσω και την
ποιότητα του χαρακτήρα του, κάτι που τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στην επιστημονική
κοινότητα».
Κ. Μπότσιου: «Θεωρώ ότι ο κ. Φωτάκης υπερπληροί τις απαιτήσεις του νόμου για την
εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ευχαρίστως θα τον ψηφίσω όταν έλθει
η ώρα. Συμφωνώντας με τις παρατηρήσεις του κυρίου Γούναρη, θα ήθελα και εγώ να
επισημάνω ότι για την επόμενη κρίση είναι σημαντικό να αναπτύξει και άλλα ερευνητικά
πεδία, εκτός από το πεδίο της δημόσιας ιστορίας, όπως και διεθνείς δημοσιεύσεις,
εφόσον έχει δείξει με το σπουδαίο διδακτορικό του ότι διαθέτει την δυναμική να
προσφέρει μνημειώδη έργα. Εξάλλου θεραπεύει ένα αντικείμενο, τη Ναυτική Ιστορία,
συνδεόμενο με έναν τομέα όπου οι Έλληνες αποτελούν παγκόσμια δύναμη και
προσφέρει πολλά ερεθίσματα για έρευνα».
Ι. Παγκράτης: «Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τα μέλη της
εισηγητικής επιτροπής για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και μας βοήθησε να
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κατανοήσουμε πλήρως το έργο του υποψηφίου. Δεν επιθυμώ να επαναλάβω πράγματα
που έχουν ήδη αναλυθεί από τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα να τονίσω απλώς ότι έχω
ιδιαίτερα θετική άποψη για το ερευνητικό έργο του κ. Ζ. Φωτάκη και τα υψηλού επιπέδου
κείμενά του όταν γράφει τόσο ερευνητικά κείμενα όσο και συνθέσεις.
Γνωρίζω ότι έχει συγκροτήσει μεγάλες βάσεις δεδομένων από πολλές μελέτες του σε
βιβλιοθήκες και αρχεία και με τον καιρό, αξιοποιώντας αυτή τη δουλειά, θα μπορέσει να
προχωρήσει στη δημοσίευση ακόμη περισσότερων έργων του που βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στη φάση της προετοιμασίας. Χρειάζεται τέλος να αναφερθώ και στη
συνεργατικότητα του κ. Φωτάκη με τον οποίον έχω επί μακρόν συνεργαστεί στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος συνεργάτης που
αποδίδει πολύ καλά εντός ομάδων εργασίας και για τούτο είμαι βέβαιος ότι θα είναι
ξεχωριστά πολύτιμος στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Όταν έλθει η κατάλληλη στιγμή, θα
τοποθετηθώ προφανώς θετικά υπέρ της μονιμοποίησής του στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή».
Χ. Παπασωτηρίου: «Συμφωνώ με την Εισηγητική Έκθεση και όσα έχουν ειπωθεί μέχρι
αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πω ότι ο κ. Φωτάκης συμμετέχει στο μεταπτυχιακό μάθημα
«Στρατηγική Ανάλυση» και νομίζω ότι αξίζει να τονίσω ότι το feedback από τους φοιτητές
είναι θετικό».
Σ. Πλουμίδης: «Γνωρίζω τον κ. Φωτάκη εδώ και πολλά χρόνια. Έχω πολύ θετική εικόνα
για αυτόν και πιστεύω ότι έχει μεγάλες δυνατότητες ανέλιξης και επιστημονικής
ανάπτυξης, για αυτόν τον λόγο θα ψηφίσω με μεγάλη χαρά σύμφωνα με την Εισηγητική
Έκθεση».
Γ. Σακκάς: «Αγαπητοί συνάδελφοι, διάβασα με προσοχή την εισηγητική έκθεση για τη
μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή κ. Φωτάκη και συμφωνώ απόλυτα με αυτή. Ο κ
Φωτάκης ειδικεύεται σ’ ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο, τη Ναυτική Ιστορία, και ήδη
είναι αναγνωρισμένος επιστήμονας σ’ αυτό. Διακρίνεται για την επιστημονική του
συνέπεια και σοβαρότητα και το ακαδημαϊκό του ήθος. Το έργο του είναι αξιόλογο τόσο
σε ποσότητα όσο και ποιότητα. Θα τον παρότρυνα να δείξει τα επόμενα χρόνια
μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να επιδιώξει διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και τη
συγγραφή άρθρων σε διεθνή περιοδικά στο πολύ ενδιαφέρον γνωστικό του αντικείμενο».
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Α.Χ. Χαρλαύτη: «Επιπλέον των προηγούμενων παρατηρήσεων μου κατά την
παρουσίαση της Εισηγητικής Έκθεσης, θα ήθελα να παρακαλέσω τη ΣΝΔ να του δώσει
εκπαιδευτική άδεια, την οποία κατανοώ ότι είναι δύσκολο να πάρει κάποιος όταν είναι ο
μοναδικός που διδάσκει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σε έναν χώρο. Ο κ. Φωτάκης
είναι εξαιρετικός ερευνητής αρχείων. Δεν έχουμε άλλον στο γνωστικό αντικείμενο της
Ναυτικής Ιστορίας και θεωρώ ότι θα πρέπει να του δοθεί ο χρόνος και ο χώρος ώστε να
μας παρουσιάσει και μία δεύτερη τόσο καλή εργασία, όσο ήταν η διατριβή του».
Ε. Χατζηβασιλειου: «Έχω καλυφθεί από όσα έχουν ήδη ειπωθεί από τους
συναδέλφους. Θεωρώ ότι ο κ. Φωτάκης υπερπληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου
για μονιμοποίηση και δηλώνω την πρόθεση μου να ψηφίσω θετικά για την μονιμοποίηση
του κ. Φωτάκη».
Θ. Χρήστου: «Γνωρίζω τον υποψήφιο κ. Ζήση Φωτάκη για τη μονιμοποίηση στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή καθώς επίσης γνωρίζω και το έργο του, ένα
συγγραφικό έργο πλούσιο και τεκμηριωμένο. Ο κ. Φωτάκης διαθέτει ώριμη συνθετική
ικανότητα,

εργατικότητα

και

οργανωτικότητα

και

ως

εκ

τούτου

είμαι

θετικά

προδιατεθειμένος απέναντι στην υποψηφιότητά του για τη βαθμίδα του μόνιμου
Επίκουρου Καθηγητή».
Τεκμηρίωση Ψήφου / Ψηφοφορία
Β. Γούναρης: «Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, ψηφίζω χωρίς καμία επιφύλαξη
υπέρ της μονιμοποίησης του κ. Ζ. Φωτάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, γιατί
θεωρώ ότι πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου».
Μ. Ευθυμίου: «Ψηφίζω υπέρ της μονιμοποιήσεως του κ. Φωτάκη στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, πιστεύοντας ότι ανταποκρίνεται απολύτως σε όσα ο νόμος απαιτεί
αλλά και σε όσα απαιτεί η επιστημονική κοινότητα για το επίπεδο της θέσεως στην οποία
βρίσκεται, καλύπτομαι δε απολύτως από την Εισηγητική Έκθεση».
Ι. Μιχαηλίδης: «Με βάση την Εισηγητική Έκθεση την οποία έχω συνυπογράψει, ψηφίζω
ευχαρίστως υπέρ της μονιμοποίησης του κ. Ζήση Φωτάκη».
Κ. Μπότσιου: «Με βάση την αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, την συζήτηση που
ακολούθησε και την προσωπική μου γνώμη, ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κ.
Ζήση Φωτάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή».
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Ι. Παγκράτης: «Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, την προσωπική άποψη που έχω
από τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου και τη συζήτηση που προηγήθηκε, ψηφίζω
με χαρά υπέρ της μονιμοποίησης του κυρίου Ζήση Φωτάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή».
Χ. Παπασωτηρίου: «Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, τα όσα ελέχθησαν κατά τη
σημερινή συνεδρίαση και την προσωπική μου άποψη για τον κ. Φωτάκη, ψηφίζω με
μεγάλη μου χαρά υπέρ της μονιμοποίησης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή».
Σ. Πλουμίδης: «Καθώς γνωρίζω κι εκτιμώ εδώ και πολλά χρόνια τον υποψήφιο,
συμφωνώ με την Εισηγητική Έκθεση και ψηφίζω θετικά υπέρ της μονιμοποίησής του,
καθώς θεωρώ ότι πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου».
Γ. Σακκάς: «Με βάση την εισηγητική έκθεση, τη συζήτηση στη συνεδρίαση εδώ και την
προσωπική μου εκτίμηση για το έργο του υποψηφίου, ψηφίζω με χαρά υπέρ της
μονιμοποίησης του κ. Φωτάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή»
Α.Χ. Χαρλαύτη: «Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση που συνυπέγραψα, τη συζήτηση
που προηγήθηκε, την προσωπική μου άποψη, καθώς έχω παρακολουθήσει την πορεία
του Ζήση Φωτάκη από την αρχή των σπουδών του, με πολύ μεγάλη χαρά και
ευχαρίστηση ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο της Ναυτικής Ιστορίας».
Ε. Χατζηβασιλείου: «Μετά τη μελέτη του έργου του υποψηφίου, βάσει της εισηγητικής
έκθεσης που συνυπέγραψα, και μετά τη συζήτηση κατά τη συνεδρίασή μας, ευχαρίστως
ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κ. Ζήση Φωτάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή».
Θ. Χρήστου: «Με βάση την αναλυτική και άριστα τεκμηριωμένη εισηγητική έκθεση, τη
διεξαχθείσα συζήτηση και την προσωπική ακαδημαϊκή γνώμη που έχω συγκροτήσει για
τον υποψήφιο κ. Ζήση Φωτάκη, τον ψηφίζω ευχαρίστως για τη μονιμοποίησή του στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων».
Στο σημείο αυτό περατώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας και ο Κοσμήτορας της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, ανέφερε ότι επί συνόλου
έντεκα παρόντων εκλεκτόρων ο υποψήφιος κ. Ζήσης Φωτάκης έλαβε
θετικές ψήφους.
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έντεκα (11)

Επομένως, το Εκλεκτορικό Σώμα αποφασίζει ότι ο κ. Ζ. Φωτάκης, μονιμοποιείται
ομόφωνα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυτικών
Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Τομέα Ανθρωπιστικών και
Πολιτικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική Ιστορία».
Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, με τη σύμφωνη γνώμη
όλων των μελών, λύθηκε η συνεδρίαση και εξουσιοδοτήθηκε ο Κοσμήτορας να
υπογράψει το παρόν Πρακτικό.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

του Εκλεκτορικού Σώματος

Καθηγητής Ν. Μελανίτης

ΜΠΥ Α’ ΠΕ Διοικ.-Οικ. Θ. Γιαννοπούλου
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