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∆/νση Μέριµνας
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20η Συνεδρίαση της 07ης Ιουνίου 2011
Την 07η Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11:00, συνήλθε το Πρυτανικό Συµβούλιο, µετά από τη µε αριθµ.πρωτ.:
13902/03-06-2011 πρόσκληση του Πρύτανη του Ιδρύµατος. Παρόντες ο
Πρύτανης κ. Σίµος Ε. Σιµόπουλος, ως Πρόεδρος και οι Αντιπρυτάνεις κ.κ.
Ιωάννης Ν. Αβαριτσιώτης και Αντωνία Ι. Μοροπούλου. Παρίστανται οι
Προϊστάµενοι των ∆/νσεων: ∆ιοικητικού κα Σ. Συγγιρίδη, Οικονοµικών
Υπηρεσιών κα Ε. Γιανναδάκη, Σπουδών κα Ε. Παπαγιάννη, Μέριµνας και
∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων κ. Φ. Βορτελίνος και Τεχνικών Υπηρεσιών κα
Μ. Χλωρού, οι οποίοι, λόγω ελλείψεως του Εισηγητή, Προϊσταµένου
Γραµµατείας, παρίστανται και εκτελούν χρέη εισηγητή µόνο για τα θέµατα
αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης στην οποία προΐστανται. Ο εκπρόσωπος των
Σπουδαστών δεν έχει οριστεί. Επί ζητηµάτων ∆ιοικητικού Προσωπικού µετέχει
ο εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Προσωπικού κ. Ευάγγελος Ζορµπάς, χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
Γραµµατέας η κα Ρόζα Παπαδοπούλου.
Το Πρυτανικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και επιλαµβάνεται της
συζήτησης των ακόλουθων θεµάτων:
……………………………………………………………………………………
Θέµατα Μέριµνας
……………………………………………………………………………………
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………………
2.4.1. Το Πρυτανικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από
03.05.2011 εισήγηση του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ∆/νσης
Μέριµνας, σχετικά µε το Βραβείο στη Μνήµη του Καθηγητή «ΠΑΡΙ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ», επίδοση ακαδηµαϊκών ετών 2008-2009 & 2009-2010
και σύµφωνα µε:
1. την από 10.02.2000 επιστολή της Οικογένειας Ελευθέριου Κανελλάκη
προς τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, µε την οποία έκανε γνωστό ότι
επιθυµεί να καταθέσει το χρηµατικό ποσό των 20.000.000 δρχ.
προκειµένου να θεσµοθετηθεί Βραβείο στη Μνήµη του µονάκριβου
παιδιού τους, διπλωµατούχου του ΕΜΠ και Καθηγητή Πληροφορικής
του Πανεπιστηµίου Brown-ΗΠΑ, Πάρι Κανελλάκη, µε προϋπόθεση να
χορηγείται ετήσια το εν λόγω Βραβείο στο φοιτητή/τρια της Σχολής
ΗΜΜΥ, µε κατεύθυνση Πληροφορικής που θα συγκεντρώνει το
µεγαλύτερο Μ.Ο. βαθµολογίας στα µαθήµατα των εξαµήνων 5ου, 6ου,
7ου και 8ου,
2. την απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 25.02.2000) µε την οποία
απεδέχθη την ευγενή δωρεά και τους όρους που έθεσε η Οικογένεια Ελ
.Κανελλάκη, µε διαβεβαίωση ότι το Ίδρυµα θα σεβαστεί την επιθυµία
τους και θα πράξει το καλύτερο δυνατό προκειµένου να τιµάται κάθε
χρόνο η µνήµη του µονάκριβου παιδιού τους. Υπολογίστηκε ότι το
ύψος του ετήσιου βραβείου θα ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 δρχ,
3. το υπ’ αριθµ 5735/12.04.2011 (αριθµ. πρωτ. ΕΜΠ 9988/13.04.2011)
έγγραφο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών,

µε

το

οποίο

γνωστοποιήθηκε

στην

∆/νση

Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, σχετικά µε την επίδοση του
εν λόγω Βραβείου για τα ακαδ. έτος 2008-2009 & 2009-2010, τα
πλήρη στοιχεία του φοιτητή που συγκέντρωσε Μ.Ο. Βαθµολογίας
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κατά τα εξάµηνα 5ο-6ο (9,72) & 7ο-8ο (9,82) στην κατεύθυνση
Πληροφορικής και
4. το µε αρ. πρωτ. 13319/26.05.2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το οποίο ενηµέρωσε την ∆/νση
Μέριµνας/Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας ότι το προς διάθεση ποσό για
το εν λόγω βραβείο είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€),
αποφασίζει τα παρακάτω:
1. Να χορηγηθεί το Βραβείο στη Μνήµη του Καθηγητή «Πάρι
Κανελλάκη» για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2009 & 2009-2010 στον
φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών, ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ του Γεωργίου, επειδή
ανταποκρίνεται στους όρους του Κληροδοτήµατος και συγκέντρωσε
το µεγαλύτερο Μέσο Όρο βαθµολογίας στα µαθήµατα µε κατεύθυνση
Πληροφορικής των εξαµήνων 5ο-6ο (9,72) & 7ο-8ο (9,82) κατά τα
ακαδ. έτη 2008-2009 & 2009-2010 αντίστοιχα.
2. Να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα στο όνοµα αυτού από την ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ,
αξίας 3.000,00 €.
………………..
Επικυρώνονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση
του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακολούθως δε λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρύτανης)

Ι. Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ
(Αντιπρύτανης)
Α. Ι. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Αντιπρύτανις)
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Οι ε.κ. ΕΙΣΗΓΗΤΗ:
(Μόνο για τα θέµατα της
αρµοδιότητας της ∆/νσης
στην οποία προΐστανται)

Σ. ΣΥΓΓΙΡΙ∆Η
Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ
Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Φ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ
Μ. ΧΛΩΡΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ρ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

