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«Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση Επικ. Καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά 
Συστήματα». 
 
Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης που 
βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και 
Δημητρίου 80, αίθουσα 010 στο ισόγειο). Η τηλεδιάσκεψη διεξάγεται με την 
βοήθεια του Κέντρου Δικτύων,  τηρουμένων όλων των  προϋποθέσεων 
ταυτοποίησης και αξιοπιστίας του συστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των νόμων. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν από τους κατά το 
νόμο αρμόδιους, θα αποσταλούν μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και 
κρυπτογραφημένου e – mail από το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στα μέλη 
που συμμετέχουν και θα κοινοποιηθούν στα απόντα μέλη για ενημέρωσή τους. 
 
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Καθηγητής κ. 
Π. Παντελίδης ευχαριστεί τα μέλη της E.E.E  που ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση 
του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και 
προσήλθαν στην σημερινή συνεδρίαση. Επίσης, ευχαριστεί τους εκλεκτούς 
συναδέλφους Καθηγητές α΄ βαθμίδας κ.κ. Κ. Βελέντζα και Χ. Κόλλια, για το χρόνο 
που αφιέρωσαν για τη σύνταξη της κοινής  έκθεσης αξιολόγησης για την 
μονιμοποίηση του Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κου 
Αθανάσιου Βοζίκη. 
Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αναφέρει ότι,  για τις προϋποθέσεις  
για μονιμοποίηση Επικ. Καθηγητή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1 και 3 
του Ν. 4009/11, αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια εξέλιξης εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/11 διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τα 
εξής: 

 Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και 
ερευνητικό έργο των κρινόμενων, λαμβανομένου υπόψη και του διοικητικού 
τους έργου. 



Επίσης, στις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός 
Συνεδρίασης 6η/6-2-14 ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14) για τα κριτήρια επιλογής και εξέλιξης 
σε θέσεις Καθηγητών μέχρι την δημοσίευση του Οργανισμού και Εσωτερικού 
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς εξετάζονται τα ακόλουθα:  

1. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης με το 
γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή του 
ερευνητικού έργου του υποψηφίου. 

2. Η προσφορά του έργου του υποψηφίου στην πρόοδο της επιστήμης. 
3. Η αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης του υποψηφίου στα απαιτούμενα 

ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα. 
4. Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου. 

 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. για μονιμοποίηση αναφέρει ότι ο Επικ. 
Καθηγητής κ. Α. Βοζίκης με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.:  14059/12-10-15 αίτησή του 
ζήτησε την μονιμοποίησή του  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με 
το άρθρο 50 του Ν.4115/2013, επειδή έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη τριετία 
από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού του στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή 
(ΦΕΚ διορισμού 1094/τ.Γ’/11-10-2012), στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της 
Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα» 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, καθώς και με τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου 
(Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6-2-14) ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14 και κατ΄εφαρμογή της υπ΄ 
αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2619/τ.Β’/16-10-2013), η 
Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 29/10/15 αποφάσισε τη 
συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την μονιμοποίηση καθηγητή στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της 
Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα» και στη συνέχεια η Κοσμητεία στη 
Συνεδρίαση της 9-12-15/3η  συνεδρία, συμφώνησε ομόφωνα με την Ειδική 
Επταμελή Επιτροπή Μονιμοποίησης της οποίας τα μέλη ανήκουν στα μητρώα των 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, ως αυτά έχουν αναρτηθεί στη 
Σχολή και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Στη συνέχεια η Κοσμητεία με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.:Δ.20150353/14-12-15 επιστολή 
της, σας γνωστοποίησε τη σύνθεση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής. Επίσης, το 
τακτικό μέλος της αλλοδαπής κ. Thanasis Stengos με την από 14/01/16 επιστολή του 
ζήτησε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του, την αντικατάστασή του και ως εκ 
τούτου κλήθηκε να συμμετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος ο κ.  Leo 
Michelis, με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. Δ. 20160015/14-1-16 επιστολή του Κοσμήτορα της 
Σχολής. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. αναφέρει ότι όλα τα παραπάνω έχουν άμεσα 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
 
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
4, του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με την  
παράγραφο 13, άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013), καθώς και με 
τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 
6η/6-2-14) ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14 και κατ΄εφαρμογή της υπ΄αριθμ. Φ. 
122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2619/τ.Β’/16-10-2013),  με την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ.20160013/12-01-16 πρόσκληση συνεδρίασε η Ειδική Επταμελής 



Επιτροπή στις 21/1/16 και όρισε αξιολογητές του έργου του υποψηφίου τους κ.κ. 
Καθηγητή  Βελέντζα Κωνσταντίνο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με γνωστικό 
αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία» και Καθηγητή Κόλλια Χρήστο, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική», οι 
οποίοι εμπρόθεσμα εντός 30 ημερών κατέθεσαν την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 
Δ.20160078/23-2-16 κοινή γραπτή έκθεση αξιολόγησης, η οποία και διανεμήθηκε 
στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.Ε.,  μαζί με τις αξιολογήσεις των 
Καθηγητών κ.κ. Μ. Νεκτάριου και Δ. Εμίρη, οι οποίοι είχαν προταθεί από τον 
υποψήφιο. 
Όλες οι ανωτέρω αξιολογήσεις έχουν άμεσα αναρτηθεί στον ισότοπο του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Επίσης, η Κοσμητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της 
Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6-2-14), ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14, γνωστοποίησε 
την αξιολόγηση στον υποψήφιο με την υπ΄αριθμ Πρωτ. Δ.20160079/23-2-16 
επιστολή της όπου και του ζητήθηκε να υποβάλει, αν επιθυμεί, σχετικό υπόμνημα. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αναφέρει ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, καθώς και με τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου 
(Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6-2-14 ΦΕΚ 393/τΒ/19-2-14), στην 1η Συνεδρίαση της 
Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της 21/01/16 αποφασίστηκε η  διδακτική ικανότητα 
του υποψηφίου να αξιολογηθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος, του οποίου η 
αξιολόγηση θα βασίζεται στις αξιολογήσεις των φοιτητών, καθώς και στην εν γένει 
πληροφόρησή του για τον υποψήφιο, αφού είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος που μπορεί 
να παρέχει αυτές τις πληροφορίες, επειδή οι φοιτητές της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών δεν έχουν εκλέξει εκπροσώπούς τους και, 
ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η παρουσία τους προκειμένου να εκφράσουν τη 
γνώμη τους για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.  
Έτσι λοιπόν, ως Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. ζήτησα από τον Πρόεδρο του  Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητή κ. Δ. Γιαννέλη, να συντάξει την έκθεση της 
διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου κου Α. Βοζίκη. Ο κ. Πρόεδρος ανταποκρίθηκε 
άμεσα στο αίτημά μου και κατέθεσε την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: Δ.20160040/4-2-16 
έκθεση της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου κου Α. Βοζίκη, συνοδευόμενη 
από αξιολογήσεις των φοιτητών. 
Σήμερα κληθήκαμε με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: Δ.20160150/8-3-16 πρόσκληση του 
Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών για την 
μονιμοποίηση του κου Α. Βοζίκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα»,  ο 
οποίος  αποφοίτησε το 1982 από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου  
Πανεπιστημίου. Το 1996 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μ.Α.) με ειδίκευση: 
«Πληροφορική της Υγείας» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (2003), με τίτλο διδακτορικής 
διατριβής: «Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστημα Διοίκησης των 
Απαιτούμενων Διαδικασιών και Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων». Ο κ. Α. Βοζίκης 
είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
από το 2012.  
 



Ο κ.  Πρόεδρος καλεί στην αίθουσα τον υποψήφιο. 
 
Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα ο υποψήφιος κ. Α. Βοζίκης.  
 
Ο κ.  Πρόεδρος: Κύριε Βοζίκη έχετε ήδη λάβει τις αξιολογήσεις του έργου σας. Θα 
θέλαμε να μας πείτε αν έχετε να κάνετε κάποια σχόλια. 
 
Ο κ. Α. Βοζίκης: Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους αξιολογητές που 
ορίστηκαν από την Ε.Ε.Ε. για την πολύ καλή αξιολόγηση που υπέβαλαν και είμαι στη 
διάθεση των μελών Ε.Ε.Ε. αν θέλουν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις. 
 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος ρωτά τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αν 
επιθυμούν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις στον  υποψήφιο. 
 
Τα μέλη της Ε.Ε.Ε. δηλώνουν ότι δεν έχουν να υποβάλουν κανένα ερώτημα στον 
υποψήφιο.  
 
Στο σημείο αυτό, αφού δεν υπάρχουν ερωτήματα προς τον υποψήφιο, ο κ. Α. 
Βοζίκης αποχωρεί από την αίθουσα. 
 
Ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής να τοποθετηθούν επί του 
θέματος και εν συνεχεία τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής προχωρούν στις 
τοποθετήσεις τους. 
 
Καθηγητής κ. Κ. Βελέντζας: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου για τον υποψήφιο 
θα ήθελα κατά αρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Καθηγητή κ. Χ. Κόλλια για 
την άψογη συνεργασία που είχαμε κατά την σύνταξη της κοινής αξιολόγησης για 
τον φάκελο της υποψηφιότητας του κου Α. Βοζίκη, την οποία σας έχουμε ήδη 
υποβάλει. Θα αναφερθώ σε δύο τρία σημεία τα οποία είναι σημαντικά και πάνω σε 
αυτά βασίστηκε η αξιολόγησή μας για τον υποψήφιο. Ο κ. Βοζίκης είναι διδάκτωρ 
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και κρίνουμε ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Το διδακτικό έργο του υποψηφίου 
είναι αξιόλογο και έχει πλούσια διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Το πιο βασικό σημείο, που αποτέλεσε βάση της 
αξιολόγησής μας ήταν το ερευνητικό του έργο από το οποίο φαίνεται ότι ο 
υποψήφιος έχει αξιόλογη ερευνητική παρουσία με δημοσιεύσεις σε διεθνή 
αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών εκ των οποίων 
σαράντα δημοσιεύσεις έχουν γίνει την τελευταία τριετία. Επίσης, έχει δεκαοκτώ 
άρθρα σε συλλογικούς τόμους, είκοσι εννέα άρθρα σε τόμους Πρακτικών Συνεδρίων 
με το σύστημα των κριτών και επτά μονογραφίες. Αυτό που συνεκτιμήσαμε στο 
ερευνητικό και επιστημονικό έργο του υποψηφίου και το οποίο είναι σημαντικό και 
ενδεικτικό για την συνολική αξιολόγηση του έργου του είναι το γεγονός ότι 
σύμφωνα με τη βάση Google Scholar ο υποψήφιος έχει 112 ετεροαναφορές. Όλα 
όσα προανέφερα είναι χαρακτηριστικά που θεμελιώνουν προοπτικές περαιτέρω 
ακαδημαϊκής εξέλιξης. Αναφορικά με το διοικητικό έργο του υποψηφίου 
διαπιστώσαμε ότι ο κ. Βοζίκης έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θεωρώ ότι σύμφωνα με τα όσα προανέφερα ο κ. 



Α. Βοζίκης πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την 
μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.  
 
Καθηγητής κ. Χ. Κόλλιας: Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον 
εκλεκτό συνάδελφο Καθηγητή κ. Κ. Βελέντζα για την πολύ καλή συνεργασία που 
είχαμε για την σύνταξη της από κοινού έκθεσης αξιολόγησης που σας υποβάλαμε 
για την μονιμοποίηση του κου Α. Βοζίκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Δεν 
έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που είπε ο συνάδελφος στη 
τοποθέτησή του, θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι ο υποψήφιος έχει πολύ σημαντικό 
έργο το οποίο υπερκαλύπτει τα κριτήρια που απαιτούνται για τη μονιμοποίησή του 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
 
Καθηγητής L. Michelis:  Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και μετά από μελέτη του 
έργου του υποψηφίου διεπίστωσα ότι ο κ. Α. Βοζίκης είναι καλός δάσκαλος, καλός 
ερευνητής με αρκετά σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και τέλος έχει να επιδείξει 
και πλούσιο διοικητικό έργο. Επίσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση της διδακτικής 
του ικανότητας η οποία συντάχθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης και η οποία βασίστηκε στις αξιολογήσεις των φοιτητών για τον κ. Βοζίκη 
γίνεται σαφές ότι ο υποψήφιος είναι πολύ καλός δάσκαλος με πλούσια διδακτική 
εμπειρία και διδακτικό έργο. Όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας θα υποστηρίξω την 
μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή. 
 
Καθηγήτρια κα Σ. Χατζηδήμα: Ο κ. Βοζίκης έχει υπηρετήσει στο Τμήμα μας επί σειρά 
ετών με συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Πρόκειται για υπεύθυνο 
άτομο, που διακρίνεται από το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. 
Θεωρώ ότι το συγγραφικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του υποψηφίου είναι 
ποσοτικά και ποιοτικά επαρκές για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». Εκτιμώ, επίσης, ότι το ακαδημαϊκό του έργο παρέχει 
ενδείξεις ότι ο υποψήφιος θεμελιώνει προοπτικές περαιτέρω ακαδημαϊκής 
εξέλιξης. Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι ο κ. Α. Βοζίκης πληροί όλες τις τυπικές 
και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Καθηγητής κ. Ι. Πολλάλης:  Τον υποψήφιο τον γνωρίζω πολλά χρόνια και έχομε 
συνεργαστεί πολλές φορές τόσο στην διδασκαλία μαθημάτων όσο και στην 
συγγραφή άρθρων και έχω αποκομίσει τις καλύτερες των εντυπώσεων από την 
μέχρι τώρα συνεργασία μας. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι 
πρόκειται για ένα πολύ καλό δάσκαλο, άριστο επιστήμονα και πολύ καλό 
συνάδελφο και υποστηρίζω ανεπιφύλακτα την μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
 
Αφού δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις και κατόπιν εξέτασης του ερευνητικού και 
εν γένει επιστημονικού έργου του υποψηφίου, της συνάφειας της διδακτορικής του 
διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης και την αξιολόγησή 
του στα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα, 
καθώς και τη διδακτική του ικανότητα, ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας.  
 
Μετά από διαδικασία κλήρωσης ψηφίζει πρώτος ο Καθηγητής κ. Πολλάλης Ιωάννης. 



 
Πολλάλης Ιωάννης: Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν και την δικιά μου θετική 
άποψη για τον υποψήφιο ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κου Α. Βοζίκη στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της 
Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Χατζηδήμα Σταματίνα: Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα θετικά σχόλια των 
συναδέλφων, για τον υποψήφιο, κατά την συζήτηση που προηγήθηκε με μεγάλη 
χαρά ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κου Α. Βοζίκη στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Βελέντζας Κωνσταντίνος: Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχω συνυπογράψει και 
την συζήτηση που προηγήθηκε ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κου Α. Βοζίκη 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της 
Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Κόλλιας Χρήστος: Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης θεωρώ ότι ο υποψήφιος 
πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται και θεωρώ ότι ο 
υποψήφιος έχει βοηθήσει σημαντικά  στις ακαδημαϊκές λειτουργίες του Τμήματος 
και κατόπιν τούτων ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κου Α. Βοζίκη στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Michelis Leo: Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν κρίνω ότι ο υποψήφιος είναι 
συνεργάσιμος, είναι καλός συνάδελφος και καλός επιστήμονας σύμφωνα με το 
συνολικό ερευνητικό, επιστημονικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο  και ως εκ 
τούτου ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κου Α. Βοζίκη στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Παντελίδης Παντελής: Σύμφωνα με τις πολύ καλές εκθέσεις αξιολόγησης που 
υποβλήθηκαν, το πολύ καλό βιογραφικό του υποψηφίου και καθώς σύμφωνα με τη 
συζήτηση που προηγήθηκε ψηφίζω ανεπιφύλακτα υπέρ της μονιμοποίησης του κου 
Α. Βοζίκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 
Καθηγητής κ. Π. Παντελίδης ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο 
είναι: Επί συνολικού αριθμού επτά (7) μελών και παρόντων έξι (6) μελών της Ε.Ε.Ε. 
και τα έξι (6) παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησης του κου Α. Βοζίκη στη 
βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, ο κ. Α. Βοζίκης του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης μονιμοποιείται με ομοφωνία των παρόντων μελών της Ε.Ε.Ε. στη 
βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και 
Πληροφοριακά Συστήματα». 
 



Στο σημείο αυτό καλείται στην αίθουσα ο κ. Α. Βοζίκης, στον οποίο ο κ Πρόεδρος 
ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 
 
Ο κ. Παντελίδης Παντελής: Με χαρά σας ανακοινώνω ότι επί συνολικού αριθμού 
επτά (7) μελών και παρόντων έξι (6) μελών της Ε.Ε.Ε. και τα έξι (6) παρόντα μέλη 
ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησης σας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα». 
 
Ο κ. Α. Βοζίκης ευχαριστεί τα μέλη της Ε.Ε.Ε. για την εμπιστοσύνη τους.  

     

Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση 
             
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
  ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                  (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)        (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ                                 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 

 
 
 
 
 
*Οι υπογραφές τίθενται στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής. 


