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Yποψήφιοι είναι οι εξής:

Για το Δ.Σ.
1.         Ακαλίδης Σταύρος
2.         Γεωργιτσανάκος Δούκας
3.         Καλαντζής Νίκος
4.         Κουνενάκη Ειρήνη
5.         Λένος Νικόλαος        
6.         Ξηροτύρη Μαρία 
7.         Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
8.         Ραμματά Μαρία
9.         Ράπτης Χαράλαμπος
10.    Σάββας Ιωάννης
11.         Σαραντόπουλος Αθανάσιος
12.         Σαλτερής Αναστάσιος
13.         Τσουκαλάς Σπυρίδων 

Για την Ε.Ε.
1. Δελαγραμμάτικας Κυριάκος
2. Θεοδώρου Αντώνιος
3. Μαυρίκου Μαρία
4. Σαρακασίδης Νικόλαος

Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2020
Η Εφορευτική Επιτροπή

Αφροδίτη Φροσύνη                        Σωτηρία Χριστοπούλου

Βίκη Καλλιακώστα                            Γιώργος Χλωρός
   
  Ακολουθούν προεκλογικά μηνύματα-βιογραφικά των υποψηφίων για 
το ΔΣ
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1. Α Κ Α Λ Ι Δ Η Σ   Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ

                                                                                                        
                                                                                              

Δηλώνω την υποψηφιότητά μου, στις αρχαιρεσίες ανάδειξης του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
– Δ.Ε.Ε., που θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τις 20-23 Φεβρουαρίου
2020.

Ο   Δηλών
ΣΤΑΥΡΟΣ  Γ.  ΑΚΑΛΙΔΗΣ 

2. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Τ Σ Α Ν Α Κ Ο Σ  Δ Ο Υ Κ Α Σ

ΔΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΡΟΝΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
Δ.Ε.Ε..
ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΙ  ΕΝΤΟΣ  ΕΥΛΟΓΟΥ  ΧΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ  ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.
ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΘΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ
ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΚΑΛΟ,  ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΣΚΟΠΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΡΟΛΟΥ  ΤΟΥ  Δ.Ε.Ε.  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΣ

Αθήνα
Τηλέφωνo: 210 7255063 - 213 1364803 

Email: info@dee.gr – Website: www.dee.gr 

http://www.dee.gr/
mailto:info@dee.gr


3. Κ Α Λ Α Τ Ζ Η Σ   Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

Πλησιάζοντας επικίνδυνα τα... πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του ΔΕΕ,
δεν θα ήταν υπερφίαλο να χαρούμε οτι το υπαρξιακό μας στοίχημα,
οπως το οριοθέτησε στο ιδρυτικό μας Συνέδριο πλάι στην Πυθία των
Δελφών  ο  Καθ.Μακρυδημήτρης,  σε  μεγάλο  βαθμό  κερδίζεται:  στο
δημόσιο διάλογο το επάγγελμα της Διοίκησης θεωρείται  ολοένα και
λιγότερο..  πάρεργο κι ακόμη περισσότερο ...λάφυρο. Μοιάζει για τους
νεώτερους από εμάς με 'χρησμό'  το να πάψει να θεωρείται η Διοίκηση
κάτι  που  πέφτει  από  τον  ουρανό  της  καλής  θέλησης  αν  υπάρχει 
μπόλικη  εμπειρία.  Η  εμπειρία  ωστόσο  δείχνει  οτι  δεν  υπάρχουν
shortcuts  σύγκλισης  με  την  ψηφιακή/δικτυακή  Διοίκηση  δίχως  να
σπάσουν τα αυγά του -με  όρους διεθνούς διοικητικου κεκτημένου-
διάχυτου αρχαισμού. Ιδίως, μάλιστα, σε περιόδους απονομιμοποίησης
της μεταρρύθμισης  και διασάλευσης του κοινωνικου κράτους δικαίου.

Η  σύγχρονη  συζήτηση  ενσωματώνει  την  εμπειρία  της  οικονομικής
κρίσης στην διοικητική αλλαγή. Βλέποντας μπροστά, ως φορέας της
οργανωμένης  κοινωνίας  πολιτών  που  συνδέει  την  εξελισσόμενη
επιστήμη της Διοίκησης με τη ζώσα άσκησή της οφείλουμε ως ΔΕΕ να
αποφύγουμε  πρώτα  απ'όλα  κάθε  καθυστηρημένη  υπερεικοσαετή...
εφηβεία  εσωτερικής  αμφιταλάντευσης.  Δεν  χτίζεται  με  καλές
προθέσεις  η  'μυική  μάζα'  της  ενηλικίωσης  του  διοικητικού
εκσυγχρονισμού! Στόχος μου είναι να συνεισφέρω στην  αξιοποίηση
του  ΔΕΕ  ως  κύριου  διαμορφωτή  πολιτικής  στην  πανταχόθεν
ανακινούμενη  διοικητική  μεταρρύθμιση,  κρίσιμοι  και  πολύ
συγκεκριμένοι  'κόμποι'  της  οποίας  ωστόσο  αντιστέκονται  ως
'κινούμενοι στόχοι'. Από την οτπική αυτή -αναγνωρίζοντας από 'πρώτο
χέρι',  πλέον,  οτι  η  τεχνοκρατική  συμπύκνωση  που  ζήτησε  ο  Καθ
Μουζέλης  στην ανακήρυξή  του ως Επίτιμο Μελος μας προ εβδομάδων
δεν  ερχεται  χωρίς  τη  μόχλευση  ισχυρής  πολιτικής  βούλησης-
οφείλουμε  να  αξιοποιήσουμε  περισσότερο  την  εξωστρέφεια  και  τη
διασύνδεση  του  ΔΕΕ  με  διεθνείς  εταίρους  και  fora.  Ας  γίνουμε  η
..εσωτερική μεταμνημονιακή εποπτεία της αλλαγής του Κράτους.  

Είμαι Απόφοιτος της ΙΔ' Εκπ Σειράς της ΕΣΔΔ και ιδρυτικό μέλος του
ΔΕΕ. Επιλέχτηκα και Διετέλεσα Οικονομικός σύμβουλος της Ελλάδας
στον  ΟΟΣΑ  (2013-2019)  και  πλέον  υπηρετώ  στη  Δ/νση
Μακροοικονομικής  Πολιτικής  και  Προβλέψεων  ΥΠΟΙΚ.  Βασικότερος
σταθμός  της  πορείας  μου  στη  ΜΕΑ-ΟΟΣΑ  είναι  το  2016,  οπότε
εκλέχτηκα  από  τους  εταίρους  μου  στον  ΟΟΣΑ  στη  θέση  του
Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής  για  την  Εξέταση  των  Εθνικών
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ΟΙκονομιών των ΚΜ ΟΟΣΑ. Πιό πριν, το 2011 ήμουν Αναπληρωματικό
Μέλος της EU -  Economic Policy Committee για την Ελλάδα και ως
εμπειρογνώμων  για  τα  εργασιακά  θέματα  εκλέχτηκα  Πρόεδρος  της
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ το 2008. Είμαι αριστούχος
απόφοιτος  του  Τμ.Πολιτικής  Επιστήμης  και  Δημόσια  Διοίκησης  του
Παν/μίου Αθηνών και  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών DEA
(EHESS)  Γαλλία.  Υποψήφιος  διδάκτορας  στη  συγκριτική  πολτική
οικονομία (Univ. Paris X).  
 Κύριες πρόσφατες  Ανακοινώσεις: 'Η προσπάθεια αποπολιτικοποίησης
της Δημόσιας Διοίκησης ως αιχμή του δόρατος της μεταρρύθμισης της
Δημόσιας  Διοίκησης  και  ως  γενικότερη  καλή  πρακτική'  (με
Κ.Παπαδημητρίου),  Ετησιο  συνέδριο  ΔΕΕ  2019.  'Business  for
inclusive growth in Greece:  CSR and social  entrerpises  in the EU
periphery'  Ανακοίνωση  στην  Ημερίδα  των  Πρέσβεων  ΟΟΣΑ  για  το
Πρόγραμμα  Inclusive  Growtlh  του  Γενικού  Γραμματέα  ΟΟΣΑ
Α.ΓΚΟΥΡΙΑ, 2018.
Καλή επιτυχία στις εκλογές και ιδίως..μετά!
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4.  Κ Ο Υ Ν Ε Ν Α Κ Η   Ε Ι Ρ Η Ν Η 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Έχοντας  διανύσει  επαγγελματική  διαδρομή  άνω  των  30  ετών  και
έχοντας διαχειριστεί  ευθύνες διοίκησης  στον ιδιωτικό αλλά κυρίως
στον  δημόσιο  τομέα,  γνωρίζω  καλά   τις  χρόνιες  παθογένειες  και
αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης καθώς και την επιτακτική ανάγκη,
για  τον  μετασχηματισμό  της  σε  πρότυπο  αξιοκρατίας  και  υψηλών
επιδόσεων.
Επιπρόσθετα,  η  ειδική  εμπειρία  μου  στο  χώρο  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης, την οποία απέκτησα στην διάρκεια της δεκαπενταετούς
συμμετοχής μου, ως αιρετή και ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης,
μου επιτρέπουν να συμβάλλω στην ανάδειξη των ειδικών θεμάτων,
στην  επιστημονική  τεκμηρίωση,  στην  προσπάθεια  αποσαφήνισης
αρμοδιοτήτων αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης. 
Θέτω υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος για να συμβάλλω στην συνέχιση του 
αξιόλογου έργου που στηρίζεται στις βασικές αρχές της κοινωνίας των 
πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής. 

Ειρήνη Κουνενάκη
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Είμαι  πτυχιούχος  Κοινωνιολογίας  (B.A.)  του  Πανεπιστημίου  του
Λονδίνου  (Goldsmiths College)  και  κάτοχος  μεταπτυχιακού  τίτλου
σπουδών (Msc), από το  London School of Economics  and Political
Science.  Ξεκίνησα την  επαγγελματική  μου  διαδρομή  το  1989  στο
ΕΛΚΕΠΑ,  ως Κοινωνιολόγος,  στον τομέα κοινωνικών και οικονομικών
μελετών και  στην συνέχεια ως υπεύθυνη των Διεθνών Σχέσεων με
ευθύνη  τα  Ευρωπαϊκά  προγράμματα.  Στον  δημόσιο  τομέα,  έχω
διατελέσει ειδικός σύμβουλος στον Υπουργό Γεωργίας (1999-2000) και
στον  Υπουργό Εργασίας  (2001-2004),  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου
Εργασίας  στην  Επιτροπή  Κοινωνικής  Προστασίας  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2002-2004), στέλεχος στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του πρ. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (2004-2007). Στον ιδιωτικό
τομέα, έχω διατελέσει Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού σε Όμιλο
Συμβούλων Επιχειρήσεων  στην  Κύπρο  (1995-1996).  Από  το  1990,
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παράλληλα με την κύρια επαγγελματική ενασχόληση, ασχολούμαι με
την εκπαίδευση ενηλίκων. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών,
ενταγμένη στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) καθώς και  στο
εκπαιδευτικό προσωπικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας  Διοίκησης.  Συγγραφέας  του  βιβλίου  «Αναζήτηση
Απασχόλησης-Τεχνικές  αναζήτησης  και  επαγγελματικός
προσανατολισμός». 
Δημοτική  Σύμβουλος  Παλλήνης  από  το  2002.  Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής,  στο Δήμο Παλλήνης (2011-2017). 

Αγαπητοί κι αγαπητές συνάδελφοι, σας υποβάλλω την υποψηφιότητα
μου για το ΔΣ του Επιμελητηρίου μας

5. Λ Ε Ν Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

Υπ'όψιν ΔΣ-ΔΕΕ

Αποστέλλω την υποψηφιότητά μου,όσον αφορά στις επικείμενες 
εκλογές του ΔΕΕ και συγκεκριμένα για το Δ.Σ του φορέα.

Νίκος Λένος
Στέλεχος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟΑ)
πρ.Προϊστάμενος Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού & Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ΥΠΠΟΑ
Ιδρυτ.Μέλος του ΔΕΕ.
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6. Ξ Η Ρ Ο Τ Υ Ρ Η   Μ Α Ρ Ι Α

ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΒΑ,ΜΑ, ΜΒΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /  EXECUTIVE   
OPTIONS  (Εκπαιδευτική/Συμβουλευτική Εταιρεία) 

Το  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ οφείλει  να παίξει  ενεργό
και κυρίαρχο ρόλο στην Δημόσια Διοίκηση τα επόμενα χρόνια. Ως μέλη
του  έχουμε  χρέος  να  μετατρέψουμε  τις  ιδέες  μας  σε  πράξη  –  να
είμαστε ο Καταλύτης της Αλλαγής του Κράτους –γιατί μπορούμε και θα
το κάνουμε.

Η σύμπραξη του δημόσιου και   ιδιωτικού τομέα από τον οποίο και
προέρχομαι  ,  έχω την πεποίθηση ότι  θα αποφέρει  τα μέγιστα στις
προτάσεις μας – δείχνει το ‘Οpen Μind’  του  ΔΕΕ , τη στρατηγική του
‘Βreak the Glass Ceiling’,   και  την  αγαστή  συνεργασία  που  θα
προκύψει. 

Η  προηγούμενη  τριετία  αποτέλεσε  το  πρώτο  δειλό  μου  βήμα  στην
εξέλιξη  του  ΔΕΕ.  Ως  Γενική  Γραμματέας  του  ΔΕΕ  ,  συνέβαλα
Οργανωτικά και Στρατηγικά σε όλες τις δράσεις  του,  στοχεύοντας
πάντα στην απόλυτη επιτυχία των στόχων μας.

Η φετινή υποψηφιότητά μου συνοδεύεται από αναπτυξιακό πλάνο ως
προς την διείσδυση σε όλη την επικράτεια , συνεργασία με φορείς του
Εξωτερικού για  Best Practices , συμμετοχή σε προγράμματα που θα
αποφέρουν την Οικονομική Σταθερότητα στο ΔΕΕ , μα πάνω από όλα
από  αμέριστη  Αγάπη  για  τον  Τόπο  μας,  γιατί   επιθυμώ  αλλά  και
επιδιώκω ,να τον δω να συναγωνίζεται και να διαπρέπει.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους!
Σας ευχαριστώ!
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7. Δρ. Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ   Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ

           

Αγαπητοί φίλοι-μέλη ΔΕΕ
Την  τριετία  που  μόλις  πέρασε  (2016-2019),  το  ΔΕΕ  με  τη

δραστηριότητα  που  κατόρθωσε  να  αναπτύξει  και  παρά  την
αβεβαιότητα  της  συγκυρίας  και  τις  εγγενείς  δυσκολίες  τέτοιων
εγχειρημάτων της Κοινωνίας Πολιτών, συγκέντρωσε την εμπιστοσύνη
πολλών νέων μελών, κέρδισε καταξιωμένα πρόσωπα ως επίτιμα μέλη,
επέκτεινε  τη  δράση  του  περιφερειακά,  συμμετείχε  με  θέσεις  και
προτάσεις στον δημόσιο διάλογο, όπου έκανε αισθητή την παρουσία
του με τον επιστημονικό, καθαρό και ψύχραιμο λόγο του και εν γένει,
εμπέδωσε  τη  θέση  του  στον  χώρο  της  Διοικητικής  Επιστήμης  και
πρακτικής.

Σήμερα, που τα προβλήματα διοίκησης εξακολουθούν όχι μόνο
να  απασχολούν  την  ελληνική  κοινωνία  αλλά  πολύ  περισσότερο,
βρίσκονται  σταθερά  στις  πρώτες  θέσεις  των  συζητήσεων  και  των
ανησυχιών, η δράση του ΔΕΕ  απαιτείται να διευρυνθεί τόσο σε πλάτος
(με ίδρυση-δραστηριοποίηση τμημάτων του σε κάθε περιφέρεια) όσο
και σε ένταση (με πιο αποφασιστική και συστηματική παρέμβαση στα
δημόσια πράγματα).  

Ο  τεκμηριωμένος  και  νηφάλιος  λόγος  που  αναδεικνύει  τα
προβλήματα,  διευκολύνει  την  ανάπτυξη  γόνιμου  διαλόγου  και
επεξεργάζεται  προτάσεις  λύσεων,  είναι  ότι  καλύτερο  χρειάζεται  σε
εποχές γενικότερων ανακατατάξεων και επαναπροσδιορισμών. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ανάπτυξης του ΔΕΕ και διεύρυνσης
της  δράσης  και  της  προσφοράς  του,  επιθυμώ  να  συμμετέχω,
συμπράττοντας με όσους/ες συμμερίζονται παρόμοιες σκέψεις και είναι
διατεθειμένοι να επωμισθούν το απαραίτητο κόστος. 

Σύντομο βιογραφικό:
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 Ο  Κωνσταντίνος  Παπαδημητρίου του  Θεοδώρου  γεννήθηκε  και
κατοικεί  στην  Αθήνα.  Έχει  σπουδές  Νομικής,  Πολιτικής-Διοικητικής
Επιστήμης και Παιδαγωγικών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο
Δίκαιο (θέμα διπλωματικής εργασίας: «Ο έλεγχος των πράξεων των
ΟΤΑ  β’  βαθμού»)  και  Διδακτορική  Διατριβή  στην  οργάνωση  του
κράτους  (θέμα:  «Η  Κατανομή  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  Κεντρικής
Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από οργανωτική, διοικητική και
πολιτική σκοπιά»).
 
Έχει εργαστεί ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, ως δικηγόρος και ως
καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης.  Μετά την αποφοίτησή του από την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης,  (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης &
Περιφερειακής Ανάπτυξης)  εργάστηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου
Εσωτερικών, ως ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, ως
(πρώτος  απόφοιτός  της)  Διευθυντής  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας
Διοίκησης (2015-2017), μέλος του ΔΣ ως εμπειρογνώμονας Δημόσιας
Διοίκησης και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
& Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και πρόσφατα, ως Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (2017-2019).
 
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα στα πεδία της Δημόσιας Διοίκησης και
της  αναγκαίας  Μεταρρύθμισής  της,  έχει  πραγματοποιήσει  πολλές
ανακοινώσεις σε συνέδρια  και  επιπλέον,  διδάσκει  εδώ και 15 χρόνια,
διοικητική-οργανωτική  θεωρία,  διοίκηση  ανθρώπινου  δυναμικού  και
νομιμότητα στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας  Διοίκησης  και  στο  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  του  ΕΚΔΔΑ
καθώς  και  σε ιδιωτικές  εταιρίες  επιμόρφωσης.  Εχει  κληθεί
κατ΄επανάληψη  στο  πλαίσιο  Μεταπτυχιακών  Τμημάτων  να
πραγματοποιήσει διαλέξεις επί θεμάτων της εμπειρογνωμοσύνης του,
ενώ  επιπλέον,  ως  ενεργός  πολίτης  δραστηριοποιείται  στην  οικεία
επιστημονική κοινότητα, δηλαδή στον Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων
Ελλάδας, το Διοικητικό μας Επιμελητήριο (ΔΕΕ). Ιδρυτικό μέλος του το
2002,  αντιπρόεδρος  του  ΔΣ  τα  έτη  2003-2013  και  δύο  φορές
εκλεγμένος πρόεδρός του, τις περιόδους 2013-16 και 2016-19.

Πέραν  των  κύριων  επαγγελματικών-επιστημονικών  δραστηριοτήτων
του,  ασχολείται  εδώ  και  άνω  των  25  ετών  με  την  Ιστορία,  ως
ερευνητής και συγγραφέας ειδικών άρθρων («η οργάνωση του νέου
ελληνικού Στρατού 1945-1948») και βιβλίων («Πρόεδροι Βουλής και
Γερουσίας» Ινστιτούτου της Βουλής, «ελληνορωμαϊκοί πόλεμοι» κ.α.).
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8.   Δρ. Ρ Α Μ Μ Α Τ Α   Μ Α Ρ Ι Α

ΜΑΡΙΑ  ΡΑΜΜΑΤΑ,  ΣΥΝΤΟΜΟ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ιδρυτικό  μέλος  του  Διοικητικού

Επιμελητηρίου,  μέλος  του  1ου

Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΕ επί Προεδρίας του Καθηγητή κ.

Αντώνη  Μακρυδημήτρη  και  του  ΔΣ  που  προέκυψε  από  τις

τελευταίες αρχαιρεσίες με Πρόεδρο τον Κ. Παπαδημητρίου.

Οι  εξελίξεις  στη  δημόσια  διοίκηση  και  οι  επιθυμητές

μεταρρυθμίσεις  της  που  έχουν  ήδη  αργήσει,  αποτελούσαν

πάντοτε μέρος των προβληματισμών μου που άλλοτε είχα την

ευκαιρία να καταγράψω δημόσια και άλλοτε να διοχετεύσω σε

δράσεις  ως  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό  στο  πλαίσιο  του

χώρου εργασίας μου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Το ζήτημα της καλύτερης διαμόρφωσης

των δημόσιων πολιτικών και  της διαχείρισης των πολύπλοκων

δημόσιων  προβλημάτων  εξακολουθεί  να  απασχολεί  τους

περισσότερους διοικητικούς επιστήμονες και όχι μόνο. Πρόκειται

για  τα  λεγόμενα  «αδάμαστα»  προβλήματα  των  δημοσίων

διοικήσεων που απαιτούν συνέργειες και συντονισμένες δράσεις

σε πολλαπλά επίπεδα (έρευνα, διαβούλευση, ΤΠΕ, κ.ά.). 

Στην πορεία για τη διοικητική ανασυγκρότηση του κράτους και

τη διαμόρφωση ενός φιλικού και αποτελεσματικού κράτους που

όλοι ευχόμαστε, το ΔΕΕ μπορεί να συνεισφέρει πολλά ως ένα

think tank κατάλληλο  για  την  προώθηση  θεμάτων  της

επικαιρότητας  της  Ελληνικής  δημόσιας  διοίκησης  (Επιτελικό
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Κράτος, αναδιοργάνωση των δομών, διαβούλευση, αξιολόγηση

δημοσίων  υπαλλήλων,  μεταρρύθμιση  του  Κλεισθένη,

απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ζητήματα κινήτρων,

ποιότητα  των  νομοθετικών  ρυθμίσεων,  σχέσεις  πολιτικής-

διοίκησης,  κ.ά.),  είτε  ως  μέσο  πίεσης  προς  κάποιες

κατευθύνσεις, είτε ως μέσο προαγωγής ενός διαρκούς διαλόγου

επί θεμάτων της δημόσιας διοίκησης. 

Θεωρώ ιδιαίτερα  χρήσιμη  τη  δράση  του  ΔΕΕ στον  τομέα  της

εγρήγορσης των μελών του ως προς τα θέματα που συνεχώς

αναφύονται στη δημόσια διοίκηση. Η δουλειά του ΔΕΕ μπορεί να

πηγαίνει επέκεινα της κατάθεσης απόψεων, είτε με ημερίδες, είτε

με επαφές με φορείς στους οποίους κοινοποιούνται τα σχετικά

εργαλεία του ΔΕΕ, με επικοινωνία με ΑΕΙ,ΤΕΙ, με συμπράξεις με

άλλους φορείς, με διεθνείς συνεργασίες, κ.ά. 

Πιστεύω  ιδιαίτερα  στην  εξειδίκευση  των  μελών  του  ΔΕΕ

(επιστημονική,  επαγγελματική),  στη  συνεισφορά  όλων  -ειδικά

των  Αποφοίτων  της  ΕΣΔΔΑ-,  μέσω  Τομεακών  Επιτροπών  και

στην αξία της συλλογικότητας. Επιπλέον, θεωρώ τη δικτύωση ως

προαπαιτούμενο για την προώθηση απόψεων και ιδεών, ως εκ

τούτου κρίνω ως ζωτικής σημασίας τη δικτύωση του ΔΕΕ και με

άλλους παρόμοιους φορείς επιστημονικών κοινοτήτων.

Θα χαιρόμουν αν μου δίνατε με την ψήφο σας την ευκαιρία να

συνεχίσω  να  συνεισφέρω  με  την  εξειδίκευσή  μου  σε  θέματα

δημόσιας  διοίκησης  ως  μέλος  του  ΔΣ  του  ΔΕΕ  όπου  με  την

κρίσιμη ημερίδα του 2019 είχα την ευκαιρία να δραστηριοποιηθώ

έντονα στον τομέα των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών και η

φετινή  πρωτοβουλία  για  το  επιστημονικό  Συνέδριο  για  το

Επιτελικό Κράτος εξ’ίσου με βρίσκει  να θέλω να συμβάλω τα

μέγιστα. 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ  

Η Δρ Μαρία Ραμματά είναι, διοικητική επιστήμων, απόφοιτος της Ecole

Nationale d’Administration – Ε.Ν.Α. - Promotion Victor Schoelcher),

όπου απέκτησε το Μεταπτυχιακό της δίπλωμα «Diplôme International

d’Administration Publique» και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από

το  Université  Paris  I,  Panthéon  Sorbonne  (Noμικό  Τμήμα).  Είναι

συγγραφέας  του  βιβλίου  «Σύγχρονη  ελληνική  δημόσια  διοίκηση

ανάμεσα  στη  γραφειοκρατία  και  το  μάνατζμεντ»,  επιστημονικών

μελετών που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα και σε ελληνικά περιοδικά,

καθώς  και  εκπαιδευτικών  συγγραμμάτων  που  απευθύνονται  στους

σπουδαστές  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας  Διοίκησης  και

Αυτοδιοίκησης,  καθώς  και  σε  στελέχη  της  δημόσιας  διοίκησης.

Εξειδικεύεται στη δημόσια διοίκηση και την πολιτική, στην οργάνωση

και  λειτουργία  των  οργανώσεων,  στη  μεταρρύθμιση  του  δημοσίου

τομέα,  στη  διοίκηση  ανθρώπινου  δυναμικού  και  στον  επιχειρησιακό

ανασχεδιασμό. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, στους παραπάνω

τομείς, σε διάφορα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Εργάστηκε για τέσσερα έτη ως Δ/ντρια

Τομέα στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004,

ενώ για πολλά χρόνια δραστηριοποιείται  σε φορείς `που εργάζονται

για  την προώθηση μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση,  όπως το

Διοικητικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας  όπου  είναι  μέλος  του  Διοικητικού

Συμβουλίου. Εργάζεται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Εθνικό

Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης,  στην  Ελλάδα.  Είναι

μέλος σε διάφορα μητρώα επιστημόνων. Είναι παντρεμένη και έχει ένα

γιο τον Θάνο Καραχάλιο 8 ετών, το σημαντικότερο από όλα!
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9. Ρ Α Π Τ Η Σ   Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ

Αγαπητοί φίλοι,

    Μετά από παρότρυνση και συζήτηση με παλαιότερα μέλη του ΔΕΕ,

παρότι νέο μέλος στον Όμιλο, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα στις

επικείμενες αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Όντας  κ  εγώ  απόφοιτος  της  ΕΣΔΔ  (ΙΗ’  εκπαιδευτική  σειρά  ή

“Promotion 2007”, όπως θα’λεγαν και στην ΕΝΑ!), είναι κάποια χρόνια

που ασχολούμαι σ’ ένα νευραλγικό κομμάτι της ελληνικής Δημόσιας

Διοίκησης, τη διοίκηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ,

Interreg,  Φιλόδημος)  υπηρετώντας  πρώτα  σε  Ενδιάμεσο  Φορέα

Διαχείρισης και τώρα σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου. Αυτήν την

ειδική διοικητική πρακτική & τεχνογνωσία, καθώς και την εξωστρέφεια

που  συνεπάγεται  η  ενασχόληση  στον  τομέα  αυτό  θα  ήθελα  να

συνεισφέρω και να επικοινωνήσω με την τυχόν εκλογή μου στο ΔΣ

του  ΔΕΕ,  δίνοντας  μια  ματιά  “out of the box”  στα  καθ’ημάς  της

ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

    Χωρίς να θέλω να σας κουράσω περαιτέρω, ελπίζω στην προτίμησή

σας την ώρα της ψηφοδοσίας.

Ευχαριστώ από καρδιάς.

Χαράλαμπος Ράπτης (M. Phil.)
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μονάδα Α' – Σχεδιασμού, 
Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Στόχων Τομέα Πολιτισμού στα 
Ε.Π.
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10.    Δρ. Σ Α Β Β Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

 
Ο Ιωάννης Σάββας είναι Συντονιστής (Επικεφαλής) της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

Γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1967.
 Σπουδές:

• Απόφοιτος  του  τμήματος  Χημείας  της  Σχολής  Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Απόφοιτος  του  Τμήματος Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και
Περιφερειακής  Ανάπτυξης  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας
Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Πληροφορική και Διοίκηση» από
το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών   του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (M.Sc).

• Διδακτορικό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το
ΓΠΑ,

◦ Τίτλος  Διατριβής:  «Μετασχηματιστική  Διακυβέρνηση:
Οντολογική  Προσέγγιση  της  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Αλγοριθμική Ανάλυση των Δυσλειτουργιών της»

• Επελέγη ως  Υπότροφος  του Ι.Κ.Υ.  στο Γνωστικό Αντικείμενο:
«Ευφυή Συστήματα-Γλωσσική Τεχνολογία».

• Γνωρίζει άριστα την Αγγλική Γλώσσα.

Επιπρόσθετα,  έχει  συμμετάσχει  με  Εισηγήσεις  και  Ανακοινώσεις  σε
περισσότερα  από  δέκα  Συνέδρια  με  θέμα  τη  Δημόσια  Διοίκηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
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• 6ο  Συνέδριο  Ελλήνων  Διοικητικών  Επιστημόνων,  θέμα:
«Παροχή  υπηρεσιών  αρμοδιότητας  Κράτους  –  Δομές, 
διοίκηση,  υπαλληλικό προσωπικό»,  Καλαμάτα, 2015

• e-Government Workshop ’08 (eGOV08) Brunel University, West
London, θέμα: «Using eGov Systems to Remedy Public Service
Failings: In Search of a “Transformation” Algorithm», 2008

• “ECEG. The 7th European Conference of e-Government., Den
Haag,  The  Netherlands  θέμα:  «Proposing  a  high-level
requirement  mapping  framework,  for  testing  implementation
compatibility in e-government projects», 2007

• Advances  in  Computing  and  Technology  Conference  (AC  &
T’07), School of Computing and Technology, University of East
London,  θέμα:  «Translating Stakeholders Needs to Application
Requirements for e-Government Development Projects», 2007

Έχει  δημοσιεύσει  περισσότερα  από  είκοσι  Άρθρα,  Μελέτες  και
Προτάσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά, Τόμους Βιβλίων και Συλλογικά
έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• An Ontological Business Process Modeling Approach for Public
Administration:  The  Case  of  Human  Resource  Management,
Κεφάλαιο  Βιβλίου,  Handbook  of  Research  on  E-Business
Standards and Protocols: Documents, Data and Advanced Web
Technologies book by IGI Global, 2012

• e-  Government  systems  architecture:  contextual  and
conceptual level,  Κεφάλαιο Βιβλίου, “Systems Thinking and E-
Participation”, ed. Jose-Rodrigo Cordoba-Pachon and Alejandro
Ochoa, Idea Global, 2010

• A  Process-Oriented  Ontology-Based  Knowledge  Management
System  for  Facilitating  Operational  Procedures  in  Public
Administration,  Άρθρο,  Expert  Systems  with  Applications,
volume 36, issue 3, part 1, pp. 4467-4478, 2009

• «Γεωγραφική  κατανομή  των  μοντέλων  μέτρησης  επίδοσης:  η
«Βόρεια» περίπτωση», Μελέτη, Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική
επιστήμη: “Νέα Δημόσια Διοίκηση”, εταιρική κοινωνική ευθύνη
και  κοινωνία  των  πολιτών  :  Πρακτικά  συνεδρίου,  Χίος,
Πανεπιστήμιο  Αιγαίου,  11  –  13  Οκτωβρίου  2008,  /επιμέλεια
Αντώνης Μακρυδημήτρης, Λεωνίδας Μαρούδας, Μαρία – Ηλιάνα
Πραβίτα.  – 1η έκδ.  – Αθήνα :  Εκδόσεις  Σάκκουλα Α.Ε.,  σελ.
353-368, 2009

• «Experiencing Paneuropean Semantic  Web Services.  A Public
Organizations’  perspective»,  Άρθρο,  Collaboration  and  the
Knowledge Economy: Issues,  Applications,  Case Studies  Paul
Cunningham  and  Miriam  Cunningham  (Eds)  IOS  Press,
Amsterdam ISBN 978-1-58603-924-0, pp. 477-484, 2008
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• «E-identification technologies for e-government interoperability
in the EU»,  Άρθρο,  International Journal of Electronic Security
and Digital Forensics, Vol. 1, No. 2, pp.169–179, 2007

Διαθέτει διδακτική εμπειρία ως:
• Εκπαιδευτής  του  Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ.)  του

Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  &  Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στους  τομείς  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,
Διοίκησης  μέσω  Στόχων,  ποιότητας,  αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας,  Κοινού  Πλαισίου  Αξιολόγησης,   Εισαγωγικής
Εκπαίδευσης.  Ανήκει  στο διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
από το 2007 έως και σήμερα.

• Εκπαιδευτής  σπουδαστών  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας
Διοίκησης στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Έχει διατελέσει:
• Προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  Κοινωφελών  Περιουσιών  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
• Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
• Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Διοίκησης  Προσωπικού  της

κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχει  συμμετάσχει  σε  συμβούλια,  επιτροπές  ή  ομάδες  εργασίας
εκπροσωπώντας το φορέα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

www.syntonistis.damt.gov.gr  syntonistis@damt.gov.gr  tel.  2313
309101, 2313 309102

Σύντομη αιτιολόγηση της υποψηφιότητας

Από  την  εγγραφή  μου  ως  μέλος  του  ΔΕΕ,  επιχείρησα  να
προσανατολίσω  τις  προσπάθειες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  στην
εξωστρέφεια, πιστεύοντας πως αυτή αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ
άνευ, της ισχυροποίησής του. Έτσι, θεώρησα πως το Επιμελητήριο θα
πρέπει να είναι ενεργό και παρόν στην διεκδίκηση έργων, μέσα από
διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία,  είτε  μόνο του,  είτε  ως μέλος
κοινοπραξίας.  Κάτι  τέτοιο  δεν  θα  προσδώσει  μόνο  έσοδα,  αλλά  θα
εδραιώσει τη θέση του ως ισχυρού συμβούλου στη διοικητική συνθήκη
της  χώρας.  Επιπλέον,  μέσω  των  κοινοποιήσεων  των  πορισμάτων
θεματικών  επιτροπών,  θα  πρέπει  να  επιχειρηθεί  η  παρέμβαση  σε
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προσπάθειες  διοικητικών  μεταρρυθμίσεων,  με  τρόπο  τεκμηριωμένο
αναδεικνύοντας την αξία της άποψης της διοίκησης.

Τα  παραπάνω  θα  λειτουργήσουν  θετικά  και  στην  προσέγγιση  και
εγγραφή νέων μελών. Ως μέλος και του τοπικού παραρτήματος της
Θεσσαλονίκης θεωρώ απαραίτητη την ενίσχυση και της περιφερειακής
διάστασης του επιμελητηρίου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ζητώ την στήριξή σας στις
επερχόμενες εκλογές.

Αθήνα
Τηλέφωνo: 210 7255063 - 213 1364803 

Email: info@dee.gr – Website: www.dee.gr 

http://www.dee.gr/
mailto:info@dee.gr


11.    Σ Α Λ Τ Ε Ρ Η Σ   Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ

Αγαπητές φίλες, 
αγαπητοί φίλοι, 
υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για τις επικείμενες εκλογές του 
Δ.Ε.Ε. 
Σας ευχαριστώ, 
Τάσος Σαλτερής 
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12.     Δρ. Σ Α Ρ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Δρ. Αθανάσιος Σαραντόπουλος,   Ph  .  D  .,   MBA

Γεννήθηκα στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1963. Από τα παλαιότερα μέλη
του  Διοικητικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας,  αποφάσισα  να  βάλω
υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο στις επερχόμενες εκλογές,
για να δώσω, με την εμπειρία μου, νέα ώθηση στην πλούσια δράση
του.

Οι σπουδές μου είναι: 

 Ph.D. - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, University of Akron (ΗΠΑ)

 Master of Engineering – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Youngstown 
State University (ΗΠΑ)

 Master of Business Administration, University of Indianapolis 
(ΗΠΑ)

 Bachelor of Engineering, Youngstown State University (ΗΠΑ)

Η εξειδίκευσή μου είναι στα Συστήματα Ελέγχου, εξ ου και το έντονο
ενδιαφέρον μου στις δραστηριότητες του Διοικητικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας.

Εργάζομαι  από  το  2002  στην  Εθνική  Μετεωρολογική  Υπηρεσία,
Διεύθυνση Κλιματολογίας-Εφαρμογών και συντονίζω από το 2011 το
πρόγραμμα  Πρακτικής  Άσκησης  Φοιτητών.  Από  το  2016  είμαι
Γραμματέας της Επιτροπής για την δημιουργία της Ψηφιακής Ιατρικής
Βιβλιοθήκης στο Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»,  ένα καινοτόμο έργο της
ΑΧΕΠΑ που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Αθήνα
Τηλέφωνo: 210 7255063 - 213 1364803 

Email: info@dee.gr – Website: www.dee.gr 

http://www.dee.gr/
mailto:info@dee.gr


Με πλούσια κοινωνική δράση έχω διατελέσει: Μέλος του Συμβούλιου
Κοινωνικού  Ελέγχου  της  ΕΡΤ;  Διευθυντής  Παιδείας  της  ΑΧΕΠΑ  –
Ελληνική  Περιφέρεια;  Μέλος  ΔΣ  της  Ελληνικής  Μετεωρολογικής
Εταιρείας; Μέλος ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/Τομέας Άμυνας. 

Είμαι τακτικό μέλος των οργανισμών:  IEEE,  AFCEA,  ACM,  TEE, ΕΠΥ,
International Hellenic Association, Hellenic Electronic Center, Εταιρεία
για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, της MONUMENTA, κ.α..

Ασχολούμαι με την φωτογραφία, το διάβασμα, τον εθελοντισμό και
την  κοινωνική  δικτύωση,  καθώς  και  ό,τι  άλλο  προάγει  τη
συνεκτικότητα της κοινωνίας μας και την πρόοδο της επιστήμης.

Ζητώ τη θετική ψήφο σας και ανυπομονώ να συνεργαστώ με το νέο
ΔΣ του ΔΕΕ, για την επίτευξη των καταστατικών στόχων του.

-/-
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13. Δρ. Τ Σ Ο Υ Κ Α Λ Α Σ  Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν

Φίλες και φίλοι,

Η πορεία του ΔΕΕ τα τελευταία χρόνια, είναι πορεία εξωστρέφειας με
ποικίλες  παρεμβάσεις  στα  κοινωνικά  και  πολιτιστικά  δρώμενα  της
χώρας.  Από  τη  Βουλή  των  Ελλήνων  έως  και  τα  συνέδριά  μας,
αποδεικνύουμε  ότι  διαθέτουμε  το  κύρος  και  την  επάρκεια,  αλλά
κυρίως την αναγνώριση της κοινωνίας.

Αυτό το οφείλουμε στα μέλη μας τα οποία αποτελούν το πραγματικό
κεφάλαιο του Επιμελητηρίου. Οι αρχαιρεσίες μας αποτελούν μία ακόμη
στιγμη στην 20ετή παρουσία και προοπτική μας. Η αλήθεια είναι πως η
υποψηφιότητα για την ανάδειξή μας στη διοίκηση του ΔΕΕ, συνιστά
ταυτόχρονα πράξη προσφοράς και πράξη ευθύνης. Αυτή είναι και η
δική μου κατάθεση σε αυτή τη διαδικασία.

Βασική προτεραιότητά μας είναι η επένδυση στην ενεργοποίηση νέων
μελών. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την εξωστρέφεια μας, να
ενισχύσουμε  τη  δυνατότητα  συνθέσεων  και  να  εμπλουτίσουμε  το
χαρτοφυλάκιο των δεξιοτήτων μας μέσα από την είσοδο ανθρώπων με
νέες ιδέες και διάθεση για προσφορά.

Δραστηριοποιούμαι  από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  2000  στο
ελληνικό δημόσιο. Στον πανεπιστημιακό χώρο, διδάσκω από το 2000
και συμμετέχω σε διάφορες ερευνητικές πρωτοβουλίες. Και στους δύο
χώρους,  διαπιστώνω  καθημερινά  πως  μπορούμε  να  προσφέρουμε
ουσιαστικά,  μέσω  του  επιστημονικού  διαλόγου  και  της  κατάθεσης
καινοτόμων προτάσεων. Κυρίως όμως, μπορούμε να προσελκύσουμε
νέους ανθρώπους, φορείς της καινοτομίας, με διάθεση για κοινωνική
και επιστημονική προσφορά.

Χρειάζεται  να  προσπαθήσουμε  ακόμα  πιο  έντονα  να  χτίσουμε
συνέργειες  με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς, για
να  αντλήσουμε  οικονομικούς  πόρους  και  να  έρθουμε  σε  επαφή με
νέους  επιστήμονες  και  νέα  γνώση.  Χωρίς  αποκλεισμούς,  χωρίς
ελιτισμό,  έχουμε  αποδείξει  ότι  διαθέτουμε  υψηλή  δυνατότητα
επιρροής. 

Το στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι η κεφαλαιοποίηση των αξιών
και  των  δυνατοτήτων  μας.  Αυτό  απαιτεί  τη  συνεισφορά  και  την
εγρήγορση όλων μας. Αυτή είναι και η δική μου πρόταση.
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Σπυρίδων Τσουκαλάς

-/-
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