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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 «Ορισμός  Τριμελούς Εισηγητ ικής Επιτροπής  

για την μονιμοποίηση του κ.Γαλάνη Αθανάσιου, μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  

με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 20360) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. την από 15-04-2021 1
η
 συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθ. 317/8-

4-2021 (ΑΔΑ:ΩΤΦΑ46ΨΖ3Π-1Τ9) πράξη του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ύστερα από 

την αριθ. 11/31-3-2021 (θέμα 1
ο
)  απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για την 

μονιμοποίηση του κ.Γαλάνη Αθανάσιου, μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 20360) 

2. την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/Β’/31.01.2017) υπουργική απόφαση σχετικά με την: 

α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης 

καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 

καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 

(Α' 129) και β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 

διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 

των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (ΦΕΚ  

2657/Β’/30.06.2020) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

3. το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’83) και με το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α΄ 129) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 

Ν.4521/2018 (Α’38).  

ο ρ ί ζ ο υ μ ε  

Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την μονιμοποίηση του κ.Γαλάνη Αθανάσιου, μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 20360), αποτελούμενη 

από τα παρακάτω μέλη:  

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία – Οδοστρώματα» (ΦΕΚ 402//Γ΄/4-5-2017), 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 1287, ως συντονιστής 

2. ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία : Χαράξεις – Οδός και Περιβάλλον» (ΦΕΚ 

519/Γ΄/8-6-2017), Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 13154 
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3. ΜΙΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Θεώρηση της Χάραξης των 

Οδών και Οδικά Ατυχήματα» (ΦΕΚ 72/ΝΠΔΔ/13-5-1997), Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19664. 

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή οφείλει να καταθέσει εισηγητική έκθεση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

σαράντα (40) ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συγκρότησής της. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

Χρήστος Βοζίκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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