
Πρακτικά

της  αριθμ.  28-6-2012  κοινής  συνεδρίασης της  Προσωρινής  Γενικής  Συνέλευσης  και  του 
Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για την κρίση 
πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο  γνωστικό αντικείμενο 
"Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία".
      Η συνεδρίαση έγινε στις 28 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. στο κτίριο  
Υδραυλικής και Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής.

      Στη  συνεδρίαση ήταν παρόντες  από τα  μέλη της  Γενικής  Συνέλευσης:  Ο αναπλ.  
Πρόεδρος του τμήματος καθηγητής κ. Γ. Καυκαλάς, οι επίκουροι καθηγητές κ.κ. Ελ. Θωϊδου, 
Α. Παπαγιαννάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι.  Φραγκόπουλος,  οι λέκτορες κ.κ. Γ. Γριτζάς, Δ. 
Καϊμάρης, Α. Καλογερέσης.
      Στη  συνεδρίαση  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  οι  κ.κ.  καθηγητές  Κ. 
Κατσιφαράκης,   Π.  Πατιάς,  Δ.  Μπίκας,   Ι.  Μυλόπουλος,  Κ.-Κ.  Τσούρος,  οι  επίκουροι 
καθηγητές   Κ.  Αλεξίου,  Γ.  Μιχαηλίδης,  Σ.  Χατζηκοκόλη-Συράκου  και  οι  λέκτορες  Α. 
Κουρτέσης, Δ. Λατινόπουλος, Δ. Βαγιωνά, Ν. Καρανικόλας.
      Από τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος ήταν παρόντες: Οι καθηγητές κ.κ. Ι. Υφαντής, P. 
Agouris,  οι  αναπληρωτές  καθηγητές  κ.κ.  Ολ.  Γεωργούλα,  Χ.  Ιωαννίδης και  οι  επίκουροι 
καθηγητές Ελ. Θωϊδου, Α. Παπαγιαννάκης, Ελ. Παπαδοπούλου, Ι. Φραγκόπουλος.
     Δεν  προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι  επίκουροι καθηγητές κ.κ. Κ. Αλεξίου, Γ. 
Μιχαηλίδης, Σ. Χατζηκοκόλη-Συράκου.
     Ο  πρόεδρος  του  Τμήματος   καθηγητής  κ.  Ι.  Μυλόπουλος  ενημέρωσε  ότι  λόγω 
υποχρεώσεων  στην  Πρυτανεία  δεν  θα  παραστεί.  Στη  συνεδρίαση  προεδρεύει  ο 
αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής κ. Γ. Καυκαλάς.

       Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Τμήματος κ. Π. Σιμήνου.
Ο κ. Αναπλ. Πρόεδρος παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2083/92 και το άρθρο 
1 του Ν. 1517/97, υπάρχει απαρτία των μελών του εκλεκτορικού σώματος και μπορεί να 
αρχίσει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κρίση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο: "Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία."

O Πρόεδρος του Τμήματος καλωσορίζει τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, τα μέλη της 
Εισηγητικής Επιτροπής και τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και τους ευχαριστεί 
που  παρευρίσκονται  στη  σημερινή  διαδικασία  εκλογής  μέλους  ΔΕΠ  στη  βαθμίδα  του 
επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία".

Στη  συνέχεια,  προκειμένου  να  ενημερωθεί  το  Σώμα επί  της  μέχρι  σήμερα  διαδικασίας, 
εκθέτοντας  το  ιστορικό  της  εκλογής  καθώς  και  τα  σχετικά  εδάφια  της  νομοθεσίας  που 
διέπουν  την  εκλογή  του  Επίκουρου  Καθηγητή,  τα  οποία  προβλέπουν  τις  σχετικές 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια, αναφέρει: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1268/82 όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/22-
7-2004) περί ρυθμίσεως θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ιδία δε του άρθρου 1 
περί Ιδρύσεως Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ και περί του τρόπου πλήρωσης των θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα αυτό και τέλος με 
μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΔΕΠ(ΦΕΚ 1477/6-10-2006τ. Β΄ ) προκηρύχθηκε μία θέση 
ΔΕΠ στη βαθμίδα το Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: "Φωτογραμμετρία-
Γεωδαισία". H σχετική προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1158/23-12-2011 τ.Γ. 
Στη συνέχεια μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων που έληξε στις 
19-3-2012 υποβλήθηκε μόνο μία υποψηφιότητα του κ. Ευστράτιου Στυλιανίδη λέκτορα με 
την από 619/15-3-2012 αίτησή του για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
      Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία",  συγκροτήθηκε  κατά τη 



σχετική πρόβλεψη του Ν. 3255/2004 (άρθρο 1, παρ.7),  με απόφαση της Συγκλήτου του 
ΑΠΘ (συνεδρίαση αριθμ. 2845/4-4-2012 ) και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΟ /
ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Αλεξίου 
Κωνσταντίνος 

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Οικονομική Ανάλυση 
και  Πολιτική,
 ΦΕΚ διορισμού 
1161/29-12-08 τΓ.

2 Θωϊδου Ελισάβετ Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Χωροταξία και 
Περιφερειακός 
Σχεδιασμός, ΦΕΚ 
διορισμού  465/7-6-
2010 τΓ.

3 Μιχαηλίδης 
Γεώργιος

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

     Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και 
Προγραμματισμός, 

      ΦΕΚ διορισμού 
465/7-6-2010 τΓ.

4 Παπαγιαννάκης 
Απόστολος

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και 
Προγραμματισμός, 
ΦΕΚ διορισμού 
465/7-6-2010 τΓ.

5 Παπαδοπούλου 
Ελένη

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Αγροτική Πολιτική-
Κοινή Αγροτική 
Πολιτική
ΦΕΚ διορισμού 
353/2-6-2011 τΓ.

6 Φραγκόπουλος 
Ιωάννης

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Κοινωνιολογία του 
χώρου
ΦΕΚ 
διορισμού:750/4-9-
09 τΓ.

7 Χατζηκοκόλη 
Σοφία

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός και 
Προγραμματισμός 
Ειδικών Χρήσεων 
και Εγκαταστάσεων

ΦΕΚ διορισμού 
352/17-4-08 τΓ.

8 Υφαντής Ιωάννης Πολιτικών Μηχανικών 
του ΑΠΘ Καθηγητής

Γεωδαισία- 
Επίδραση του 
περιβάλλοντος στις 
γεωδαιτικές 
μετρήσεις
ΦΕΚ διορισμού 
146/22-6-05 τΝΠΔΔ.

9 Γεωργούλα Όλγα Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΑΠΘ

Αναπλ.
Καθηγήτρια

Μελέτη (μετρήσεις 
και καταγραφές, 
επεξεργασία 
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απεικόνιση, 
παρακολούθηση) 
του φυσικού χώρου, 
καθώς και  ανάλυση, 
ερμηνεία και 
αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών του 
φυσικού και 
ανθρώπινου 
περιβάλλοντος με 
σκοπό τη δημιουργία 
ολοκληρωμένης 
πληροφοριακής 
υποδομής και τη 
συμμετοχή στη 
διαμόρφωση 
αναπτυξιακών 
προγραμμάτων
ΦΕΚ διορισμού 24/3-
2-06 τΝΠΔΔ.

10 Ιωαννίδης 
Χαράλαμπος

Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΕΜΠ

Αναπλ. 
Καθηγητής

Φωτογραμμετρία
ΦΕΚ διορισμού 
843/20-10-2009 τ.Γ΄

11 Peggy Agouris

Department of 
Geography & 
Geoinformation 
Science, George 
Mason University

Professor “Photogrammetry”

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ /
ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Σαββαίδης 

Παρασκευάς
 Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΠΘ

Καθηγητής «Τεχνική  Γεωδαισία» 
ΦΕΚ διορισμού
116/24-6-98 τΝΠΔΔ

2 Γεωργόπουλος 
Ανδρέας 

Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΑΠΘ

Καθηγητής «Φωτογραμμετρία» 
ΦΕΚ διορισμού
135/31-5-00 τΝΠΔΔ

3 Καρράς Γεώργιος Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΕΜΠ

Καθηγητής ΦΕΚ διορισμού
554/12-6-08 τ΄Γ΄.

4 Antony Stefanidis Dept of Geography and 
Geoinformation Science, 
George Mason 
University, USA.

Professor “Photogrammetry”

Δεν υπήρχαν αντικαταστάσεις εκλεκτόρων.

Στη συνέχεια ο αναπλ. πρόεδρος του Τμήματος αναφέρεται στο άρθρο 6 Γ΄ του Ν. 2083/92 , 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 εδαφ. 1 του Ν.3549/2007,  για  τον ορισμό 
Εισηγητικής Επιτροπής και ενημερώνει ότι σε συνεδρίασή του το εκλεκτορικό σώμα όρισε της 
τριμελή Εισηγητική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ: 

Ονοματεπώνυ
μο Τμήμα AEI Γνωστικό 

Αντικείμενο Βαθμίδα ΦΕΚ 
Προκήρυξης

ΦΕΚ 
Διορισμού

Χαράλαμπος 
Ιωαννίδης Αγρονόμων 

Φωτογραμμετρία Αναπλ. 
Καθηγητής

754/14-8-08 Τ’ 
Γ

843/20-10-
2009 τ. Γ
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Τοπογράφων 
Μηχανικών 
Ε.Μ.Π

Ιωάννης 
Υφαντής

Πολιτικών 
Μηχανικών 
Α.Π.Θ.

Γεωδαισία-Επίδραση 
του Περιβάλλοντος 
στις Γεωδαιτικές 
Μετρήσεις

Καθηγητής 152/21-8-2004 
τ. Παράρτημα

146/22-6-05 
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Όλγα 
Γεωργούλα

Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών
Α.Π.Θ.

Μελέτη (μετρήσεις και 
καταγραφές, 
επεξεργασία 
απεικόνιση, 
παρακολούθηση) του 
φυσικού χώρου, 
καθώς και  ανάλυση, 
ερμηνεία και 
αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών του 
φυσικού και 
ανθρώπινου 
περιβάλλοντος με 
σκοπό τη δημιουργία 
ολοκληρωμένης 
πληροφοριακής 
υποδομής και τη 
συμμετοχή στη 
διαμόρφωση 
αναπτυξιακών 
προγραμμάτων"

Αναπλ. 
Καθηγήτρια

77/12-4-2005 τ. 
Παράρτημα

24/3-2-06 
τ.ΝΠΔΔ

Ο κ. Αναπλ. Πρόεδρος συνεχίζει: Σας υπενθυμίζω τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1, 3, 7 
του  Ν.  1268/82,  4  παρ.  3  του  Ν.  2517/97,  3  παρ.  13  του  Ν.  3027/02,  σχετικά  με  τις 
προϋποθέσεις  για  την  πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.   Μοναδικός 
υποψήφιος είναι ο κ. Ε. Στυλιανίδης, έχουμε απαρτία και θα ήθελα να ξεκινήσω με το ιστορικό 
της θέσης. O κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης διορίσθηκε με την αριθμ. 25581/17-12-2007 Πρυτανική 
Πράξη (ΦΕΚ 329/15-4-2008 τ.Γ΄) στη βαθμίδα του λέκτορα με θητεία. Συμπλήρωσε τριετία στις 
17-4-2011. Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 23-4-2008. Υπέβαλε αίτηση για τη θέση του 
Επίκουρου  Καθηγητή  στις  2-5-2011.  Ορίσθηκε  εκλεκτορικό  σώμα  από  τη  Σύγκλητο  στη 
συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμό 2845/4-4-2012. Ορίσθηκε εισηγητική επιτροπή στις 18-5-2011. 
Παραλάβαμε  την  εισηγητική  έκθεση στις  11-6-2011.  Ορίσθηκε  ημερομηνία  συνεδρίασης του 
εκλεκτορικού σώματος για τις 28-6-2011 και η πρόσκληση για τη συνεδρίαση κοινοποιήθηκε στα 
μέλη της Π.Γ.Σ., στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και στα μέλη της εισηγητικής επιτροπής 
στις 12-6-2011.  
     Στη  συνέχεια  αναγιγνώσκεται  η  Εισηγητική  Έκθεση  από  το  μέλος  της  τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής, καθηγητή κ. Ι. Υφαντή, η οποία έχει ως εξής:
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Αναπλ. Πρόεδρος:  Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγητική επιτροπή εάν έχει κάποια 
επιπλέον τοποθέτηση.

Ι. Υφαντής: Ο κ. Στυλιανίδης είναι πολύ αξιόλογο άτομο με μεγάλη επιστημονική εμπειρία 
όπως  αναφέρουμε  και  στην  εισηγητική  έκθεση.  Νομίζω  ότι  έχει  όλα  τα  προσόντα  να 
εξελιχθεί στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή.

Χ. Ιωαννίδης: Τον κ. Στυλιανίδη τον γνωρίζω πολλά χρόνια και συμφωνώ με τον κ. Υφαντή.

(Στο σημείο αυτό καλείται και προσέρχεται ο υποψήφιος κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης).

E. Στυλιανίδης: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητική επιτροπή για την εισηγητική της 
έκθεση.

Αναπλ. Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον υποψήφιο;

(Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, αποχωρεί ο υποψήφιος κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης).

Αναπλ. Πρόεδρος: Παρακαλώ να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις ξεκινώντας από τους 
εισηγητές.

Ολ. Γεωργούλα: Θα αναφέρω καταρχήν την προσωπική μου άποψη για τον υποψήφιο για 
να  καταλήξω στην  εισηγητική  που συνυπογράφω.  Ο κ.  Στυλιανίδης  προέρχεται  από το 
τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ. Έχω λοιπόν προσωπική άποψη η 
οποία έχει διαμορφωθεί από τα χρόνια που ήταν φοιτητής στο τμήμα μας, στη συνέχεια ήταν 
υποψήφιος διδάκτορας και από την κατά καιρούς επιστημονική συνεργασία μας τα τελευταία 
χρόνια. Αναφερόμενη λοιπόν στον κ. Στυλιανίδη, οφείλω να επισημάνω πως διαθέτει μια 
ολοκληρωμένη  προσωπικότητα.  Έχει  ήθος,  είναι  ευγενής,  συνεργάσιμος,  συνεπής  και 
εργασιομανής. Διαθέτει εν ολίγοις εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν 
να δουλέψει ομαδικά, όπως απαιτεί το πανεπιστημιακό περιβάλλον είτε στις συνεργασίες με 
φοιτητές είτε με συναδέλφους, με επιτυχία. Τώρα με την ευκαιρία της κρίσης του είχα τη 
δυνατότητα να δω ολοκληρωμένο το βιογραφικό του, όπου καταγράφεται η πορεία του στα 
χρόνια που κατέχει τη βαθμίδα του λέκτορα και γενικότερα αποτυπώνεται το έργο του στο 
τμήμα  Μηχανικών  Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης,  τόσο  στο  εκπαιδευτικό  όσο  και  στο 
γενικότερο  επιστημονικό  πλαίσιο  και  στενότερο  αντικείμενο  της  θέσης  που  κατέχει  στο 
τμήμα,  που  έχει  στόχο  τη  σύνθεση  της  φυσιογνωμίας  του  Μηχανικού  Χωροταξίας  και 
Ανάπτυξης  ως  επιστήμονα  και  ως  επαγγελματία.  Θεωρώ λοιπόν  ότι  ανταποκρίθηκε  με 
απόλυτη επιτυχία και παρήγαγε επιστημονικό έργο, το οποίο από τη νέα θέση, για την οποία 
ανεπιφύλακτα τον προτείνω συνυπογράφοντας την εισηγητική έκθεση, θα συνεχίσει με τον 
ίδιο ζήλο και επιτυχία. Του εύχομαι καλή επιτυχία.

Χ. Ιωαννίδης: Τον κ. Στυλιανίδη τον γνωρίζω από διάφορα συνέδρια που έτυχε να είμαστε 
μαζί. Έχει διδακτικό έργο του υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που ο νόμος ορίζει, έχει ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό δημοσιευμένο έργο και  στοιχεία πρωτοτυπίας,  επίσης έχει  συμμετάσχει  σε 
αρκετά  ερευνητικά  προγράμματα  με  μεγάλη  ποικιλία  ενδιαφερόντων  πράγμα  που  είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο για το τμήμα σας και για τη διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. 
Άρα προτείνω τον κ. Στυλιανίδη για την κατάληψη της θέσης του επίκουρου καθηγητή.

Ελ. Παπαδοπούλου: Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις των εισηγητών. Θα ήθελα 
να πω ότι ο κ. Στυλιανίδης κατέθεσε πολλά στοιχεία στην οργάνωση και διαμόρφωση του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης το οποίο είναι ένα καινούργιο τμήμα και 
σε φάση αναδιοργάνωσης.

Α. Παπαγιαννάκης: Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εισηγητική έκθεση. Συμφωνώ με 
τους εισηγητές για δύο λόγους: α) Για τους λόγους των συνεργασιών του υποψηφίου και β) 
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διότι διαπίστωσα ότι υπάρχουν δυνατότητες στην κατεύθυνση της διεπιστημονικότητας του 
υποψηφίου. Επίσης, όσον αφορά το τυπικό κομμάτι για τη θέση του υποψηφίου νομίζω ότι 
υπερκαλύπτει  τα  προσόντα  και  συνυπολογίζοντας  την  ανάπτυξη  των  αρχικών  του 
προσόντων έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες.

Ολ. Γεωργούλα: Δεν στάθηκα μόνο στο βιογραφικό και την εισηγητική έκθεση, αλλά και στα 
στοιχεία του χαρακτήρα του ιδιαίτερα τη συνεργασιμότητα του που φαίνεται ήδη μέσα από 
τις δημοσιεύσεις του και στο τμήμα σας μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα.

Peggy Agouris: Χαίρομαι που συμμετέχω στο εκλεκτορικό σώμα. Τον κ. Στυλιανίδη τον 
γνωρίζω από το επιστημονικό του έργο και νομίζω ότι το προφίλ του δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από άλλους υποψηφίους σε άλλες χώρες. Μου άρεσε που έχει διεπιστημονικό έργο 
και  έχει  διευρύνει  το  χώρο  της  έρευνας  που  παράγει.  Γνωρίζω  το  έργο  του  στην 
Φωτογραμμετρία. Επικεντρώνομαι στην έρευνα διότι το διδακτικό του κομμάτι το κρίνει η 
εισηγητική επιτροπή με την οποία και συμφωνώ. Κρίνω ότι ο χαρακτήρας του και το μεράκι 
που διαθέτει θα τον βοηθήσει να προχωρήσει πιο πέρα.

Αναπλ.  Πρόεδρος: Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης   είναι  νέο  τμήμα 
ακόμα και ο κ. Στυλιανίδης είναι από τα πρώτα του μέλη. Έχει την ευθύνη της επιτροπής 
οικονομικών και  της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.  Ο τρόπος που κινείται  δίνει  στο 
τμήμα μία πολλή απαραίτητη εξωστρέφεια που είναι σημαντική.

Ν. Καλογήρου: Ο κ. Στυλιανίδης είναι από τα πρώτα μέλη που συνέβαλαν στην οργάνωση 
του  τμήματος.  Έδειξε  πολύ  καλές  διοικητικές  ικανότητες  και  είχε  πρωτοβουλίες 
εξωστρέφειας και συνεργασίας και με άλλα τμήματα.

Ι. Υφαντής: Θα ήθελα να παρατηρήσω σχετικά με τον όρο διεπιστημονικότητα η οποία είναι 
ένα απαραίτητο στοιχείο. Βλέπω ότι ο κ. Στυλιανίδης έχει μια εξαιρετική κατανομή και έχει 
μια μονομερή κατανομή σχετικά με κριτές. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα, αλλά θα ήθελα μια 
καλύτερη κατανομή.  Έχει  ένα σύνολο  (45)  ετεροαναφορών που είναι  πάρα πολύ καλό 
στοιχείο και που δείχνει το άξιον του έργου του. Γι αυτό θα ψηφίσω θετικά για την εξέλιξη  
του στη θέση του επίκουρου καθηγητή. 

Αναπλ.  Πρόεδρος:  Εφόσον  δεν  υπάρχουν  άλλες  τοποθετήσεις,  να  περάσουμε  στην 
ψηφοφορία. 

(Κληρώνεται το γράμμα Π για την έναρξη της ψηφοφορίας).

Ελ. Παπαδοπούλου: Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις των εισηγητών. Θα ήθελα 
να πω ότι ο κ. Στυλιανίδης κατέθεσε πολλά στοιχεία στην οργάνωση και διαμόρφωση του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης το οποίο είναι ένα καινούργιο τμήμα και 
σε φάση αναδιοργάνωσης.

Α. Παπαγιαννάκης: Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εισηγητική έκθεση. Συμφωνώ με 
τους εισηγητές για δύο λόγους: α) Για το σύνολο των εργασιών του υποψηφίου και β) διότι  
διαπίστωσα ότι  υπάρχουν πολλές δυνατότητες στην κατεύθυνση της διεπιστημονικότητας 
του υποψηφίου. Επίσης, όσον αφορά το τυπικό κομμάτι για τη θέση του υποψηφίου νομίζω 
ότι  υπερκαλύπτει  τα  προσόντα  και  συνυπολογίζοντας  την  ανάπτυξη  των  αρχικών  του 
προσόντων έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες.

Ολ. Γεωργούλα: Δεν στάθηκα μόνο στο βιογραφικό και την εισηγητική έκθεση, αλλά και στα 
στοιχεία του χαρακτήρα του ιδιαίτερα τη συνεργασιμότητα του που φαίνεται ήδη μέσα από 
τις δημοσιεύσεις του και στο τμήμα σας μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα.

Peggy Agouris: Χαίρομαι που συμμετέχω στο εκλεκτορικό σώμα. Τον κ. Στυλιανίδη τον 
γνωρίζω από το επιστημονικό του έργο και νομίζω ότι το προφίλ του δεν έχει να ζηλέψει  
τίποτα από άλλους υποψηφίους σε άλλες χώρες. Μου άρεσε που έχει διεπιστημονικό έργο 
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και  έχει  διευρύνει  το  χώρο  της  έρευνας  που  παράγει.  Γνωρίζω  το  έργο  του  στην 
Φωτογραμμετρία. Επικεντρώνομαι στην έρευνα διότι το διδακτικό του κομμάτι  το κρίνει η 
εισηγητική επιτροπή με την οποία και συμφωνώ. Κρίνω ότι ο χαρακτήρας του και το μεράκι 
που διαθέτει θα τον βοηθήσει να προχωρήσει πιο πέρα.

Αναπλ.  Πρόεδρος: Το  Τμήμα  Μηχανικών  Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης  είναι  ακόμα  νέο 
τμήμα και  ο κ.  Στυλιανίδης είναι  από τα πρώτα του μέλη και  έχει  συμβάλει  με  πολλούς 
τρόπους στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος. Να σημειώσω 
ότι  συμμετέχει  στην  επιτροπή οικονομικών του  τμήματος  ενώ έχει  και  την  επιστημονική 
ευθύνη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Ο τρόπος που κινείται  στον επιστημονικό 
χώρο δίνει στο τμήμα την απαραίτητη εξωστρέφεια.

Ν. Καλογήρου: Ο κ. Στυλιανίδης είναι από τα πρώτα μέλη που συνέβαλαν στην οργάνωση 
του  τμήματος.  Έδειξε  πολύ  καλές  διοικητικές  ικανότητες  και  είχε  πρωτοβουλίες 
εξωστρέφειας και συνεργασίας και με άλλα τμήματα.

Ι. Υφαντής: Θα ήθελα να παρατηρήσω σχετικά με τον όρο διεπιστημονικότητα ότι είναι ένα 
απαραίτητο στοιχείο και βλέπω ότι ο κ. Στυλιανίδης έχει μια εξαιρετική κατανομή εργασιών. 
Έχει ένα σύνολο (45) ετεροαναφορών που είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο και που δείχνει το 
άξιον του έργου του. Γι αυτό θα ψηφίσω θετικά για την εξέλιξη του στη θέση του επίκουρου 
καθηγητή. 

Αναπλ.  Πρόεδρος:  Εφόσον  δεν  υπάρχουν  άλλες  τοποθετήσεις,  να  περάσουμε  στην 
ψηφοφορία. 

(Κληρώνεται το γράμμα Π για την έναρξη της ψηφοφορίας).

Ελ. Παπαδοπούλου: Συμφωνώ με την εισηγητική επιτροπή και ψηφίζω θετικά.

Ι.  Φραγκόπουλος: Ψηφίζω  θετικά  σύμφωνα  με  την  εισηγητική  έκθεση  και  την  εδώ 
συζήτηση.

Ι. Υφαντής: Σύμφωνα με την εισήγησή μας, την συζήτηση και την τοποθέτησή μου ψηφίζω 
θετικά.

Ολ. Γεωργούλα: Με μεγάλη μου χαρά ψηφίζω θετικά σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση 
και τη συζήτηση που είχαμε.

Χ. Ιωαννίδης: Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και τη συζήτηση ψηφίζω θετικά.

P. Agouris: Με βάση την εισηγητική έκθεση και την τοποθέτησή μου ψηφίζω θετικά.

Ελ. Θωίδου: Ψηφίζω θετικά με βάση την εισηγητική έκθεση και τη συζήτηση.

Α.  Παπαγιαννάκης: Με  βάση την πρόταση της  εισηγητικής επιτροπής,  την αρχική μου 
τοποθέτηση και τη συζήτηση ψηφίζω θετικά.

Αναπλ. Πρόεδρος: Στους ένδεκα (11) εκλέκτορες ήταν παρόντες και ψήφισαν οι οκτώ (8). 
Επομένως ο κ.  Ευστράτιος Στυλιανίδης εκλέγεται  με  οκτώ (8)  ψήφους στη βαθμίδα του 
Επίκουρου  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο: "Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία"  επειδή 
συγκέντρωσε  υπέρ  αυτού  την  απαιτούμενη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  εκλεκτόρων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2083/92 και το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 3027/02.

Στο σημείο αυτό καλείται και προσέρχεται ο υποψήφιος κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης και ο 
αναπληρωτής πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση του εκλεκτορικού σώματος.

7



Ε. Στυλιανίδης: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.

Αν. Πρόεδρος: Κι εμείς ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια προθυμία και τον ίδιο ρυθμό και 
από τη νέα βαθμίδα.

Επικυρώνεται το πρακτικό της παραπάνω κρίσης και λύεται η συνεδρίαση.

       Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος                                               Η Γραμματέας του Τμήματος
Της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης                                               του Τμήματος

                Γ. Καυκαλάς                                                                         Π. Σιμήνου
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