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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του εν λόγω Τμήματος, παραλάβαμε από τη Γραμματεία 

της Κοσμητείας μία (01) αίτηση υποψηφίου για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου: 

α) Βιτοπούλου  Αθηνά του Γεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

β) Δούση Μαρία του Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

γ) Σακαντάμης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής 

Ως Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εξετάσαμε την εκλογιμότητα του υποψηφίου κυρίου Δημητρίου 

Φράγκου και καθώς πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις του Νόμου 4485/2017 (παρ. 1 του άρθρου 23): 

«1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν 

μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. Η 

ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη. 

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν 

μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η 

εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.», 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ιδίου Νόμου, ανακηρύσσουμε τον: 

Φράγκο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, Καθηγητή 

υποψήφιο για την εκλογή του ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα από 

01.09.2019 έως 31.08.2021. 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. (Υπογραφή) 

 

2. (Υπογραφή) 

 

3. (Υπογραφή) 


