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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Τηλ.:   2610 969354, 997553, 969913, 962891  

Telefax: 2610 969371  

E-mail: archisec@upatras.gr 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»  
 
 
 Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
Εκλογή-Εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο 
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:30 π.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ισόγειο του 
κτηρίου Α’ (Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών), μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 
Τμήματος, κ. Γεώργιου Πανέτσου, που κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της Γ.Σ και του 
Εκλεκτορικού Σώματος στις 14-6-2018 (αρ. πρωτ. 712/18944/14-6-2018) και αναρτήθηκε 
αντίστοιχα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΠΕΛΛΑ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (Ν. 3848/19-5-2010 άρθρο 34 παρ. 5), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Β2/23076/24.2.11 (ΦΕΚ 433/17-3-2011 τ. Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση και με τη χρήση της εγκεκριμένης από το Υπουργείο Παιδείας υπηρεσίας e:Presence της 
Εταιρείας του Δημοσίου «ΕΔΕΤ ΑΕ». Την τεχνική ευθύνη της διαδικασίας τηλεδιάσκεψης είχε ο κ. 
Κλεομένης Καρακάσης, Τεχνικός Υπεύθυνος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Υπήρξε ταυτοπροσωπία για τα μέλη που συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

  

 Στη Συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής:  

Ι. ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

Παρόντες (με φυσική παρουσία) 

Τακτικά Μέλη: 

(α) Μητρώο Εσωτερικών Μελών του Τμήματος: 

1. Ιωάννης Αίσωπος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

2. Παναγιώτης Δραγώνας, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 
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3. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Παρόντες (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

(α) Μητρώο Εσωτερικών Μελών του Τμήματος: 

4. Πέτρος Κουφόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.   

 

 (β) Μητρώο Εξωτερικών Μελών: 

5. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.  

6. Ειρήνη Σακελλαρίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.  

7. Δημήτριος Ησαϊας, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  

8. Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  

9. Βασίλειος Γκανιάτσας, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  

10. Θεοκλής Καναρέλης, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

11. Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

 

Απόντες: 

(α) Μητρώο Εσωτερικών Μελών 

 – (ουδείς) 

 

(β) Μητρώο Εξωτερικών Μελών 

 – (ουδείς) 
 

II. ΜΕΛΗ Γ.Σ. 

Παρόντες: 

1. Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών  

 

Απόντες: 

1. Δημήτριος Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

2. Δημήτριος Γιαννίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών  

3. Κωνσταντίνος Γρίβας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών  

4. Δήμητρα Κατσώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών  
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5. Παναγιώτης Κούρος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών  

6. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (σε επιστημονική άδεια 2017-2018) 

7. Παύλος Λέφας, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών 

8. Αικατερίνη Λιάπη, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών  

9. Σταύρος Μαμαλούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών  

10. Πέτρος Μπαμπασίκας, Λέκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (σε άδεια άνευ αποδοχών 2017-2018) 

11. Βασίλειος Παππάς, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (σε επιστημονική άδεια 2017-2018) 

12. Βασιλική Πετρίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών  

13. Αγάπη Πρώιμου, Λέκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών  

14. Άλκηστις – Παρασκευή Ρόδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

15. Γεώργιος Τσοπάνογλου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

16. Ηλίας Βαρδάκης, φοιτητής 

17. Φίλιππος Σκλαβούνος, φοιτητής 
 

 Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής κ. Γεώργιος Πανέτσος 
και τα Πρακτικά της Συνεδρίασης τηρεί η Γραμματέας του Τμήματος κ. Ουρανία Μπουσίου. 

 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ζητά από τον κ. Αθανάσιο Σπανομαρίδη να αποχωρήσει από 
την αίθουσα, καθ΄ ότι το θέμα που θα συζητηθεί αφορά στην εκλογή-εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», στην 
οποία ο κ. Σπανομαρίδης κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας. 

 Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας, αφού επί 
συνόλου ένδεκα (11) εκλεκτόρων, παρίστανται και οι ένδεκα (11). Ο Πρόεδρος στη συνέχεια 
καλωσορίζει τα μέλη και αναφέρει ότι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η: 

Εκλογή-Εξέλιξη Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» 

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα παρόντα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ότι η προκήρυξη της 
θέσης για Εκλογή-Εξέλιξη στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας ενεργοποιήθηκε κατόπιν της αριθ. 
πρωτ. 734/28-8-2017 αρχικής αίτησης προς τη Γ.Σ. του Τμήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Αθ. Σπανομαρίδη για εξέλιξή του. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 73/30-1-2018 τ. Γ΄ 
και η ημερομηνία προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε στις 3-4-2018. Υποψηφιότητα στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», με κωδικό ΑΡΡ4363, για την υπό πλήρωση θέση εντός της 
νόμιμης προθεσμίας κατέθεσαν οι κ.κ.: 

- Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, στις 20-3-2018 και 

- Μαρίνος Σορίλος στις 2-4-2018. 
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 Διευκρινίζεται ότι στις 24-5-2018 ο κ. Σορίλος, απέσυρε την υποψηφιότητά του. Συνεπώς 
δεν συμπεριλήφθηκε στην Εισηγητική Έκθεση. 

 Στην αριθ. 11/2-5-2018 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (παρ. 19, αρ. 84 του Ν. 
4485/2017) του Τμήματος συγκροτήθηκε το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή-εξέλιξη Καθηγητή 
στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», ενώ 
τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ενημερώθηκαν για τον ορισμό τους με το αριθ. πρωτ. 
573/15090/14-5-2018 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος, το οποίο εστάλη με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στις 14-5-2018 και ώρα 2:24 μ.μ. 

 Τόσο η απόφαση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος, όσο και η σύνθεσή του 
αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΠΕΛΛΑ στην αντίστοιχη θέση με κωδικό θέσης: 
ΑΡΡ4363 στην διεύθυνση URL:  

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/4363 

 Το βιογραφικό σημείωμα και το εν γένει επιστημονικό και συγγραφικό έργο του μοναδικού 
υποψηφίου αναρτήθηκε από τον ίδιο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «ΑΠΕΛΛΑ»: 

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/4363 

 Με το αριθ. πρωτ.  573/15090/14-5-2018 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος, το οποίο 
εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 14-5-2018 κλήθηκαν σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος για τον Ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, πρόσκληση που 
εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 14-5-2018 και ώρα 2:24 μ.μ., με κοινοποίηση στα 
αναπληρωματικά μέλη και στον υποψήφιο. Αντίστοιχα, αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του ΑΠΕΛΛΑ η ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω συνεδρίασης. 

 Το Εκλεκτορικό Σώμα συνήλθε στις 23-5-2018 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα 
τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όρισε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.:  

1. Παναγιώτης Δραγώνας, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» 
(ΦΕΚ διορισμού 343/20-4-2015 τ. Γ', κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19014). 

2. Πανέτσος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός», 
που ταυτίζεται με αυτό του υποψηφίου (ΦΕΚ διορισμού 749/4-9-2009, τ. Γ΄, κωδικός 
ΑΠΕΛΛΑ 18669). 

3. Βασίλειος Γκανιάτσας, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με 
γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις και Θεωρία του Αρχιτεκτονικού 
Σχεδιασμού» (ΦΕΚ διορισμού 358/3-4-2013 τ. Γ΄, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19956). 

 Συντονιστής της Επιτροπής ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Δραγώνας. 

 Ο ορισμός της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 24-5-2018 στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΠΕΛΛΑ. 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Γ. Πανέτσος απέστειλε στην Υπεύθυνη Ο.Μ.Ε.Α. του 
Τμήματος, Καθηγήτρια κα Βασιλική Πετρίδου, το αριθ. πρωτ. 584/15562/17-5-2018 έγγραφο για 
την υποβολή αποτελεσμάτων σχετικά με τη διδακτική ικανότητα του υποψήφιου κ. Αθ. 
Σπανομαρίδη. Η κα Πετρίδου με το από 18-5-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα (αριθ. πρωτ. 591/18-5-
2018) απέστειλε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που διδάσκει ο κ. Αθ. 
Σπανομαρίδης.  

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/4363
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/4363
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 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος με το αριθ. πρωτ. 617/16589/25-5-2018 έγγραφό του 
κοινοποίησε τα αποτελέσματα στα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και στον υποψήφιο, 
κ. Αθ. Σπανομαρίδη, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της διδακτικής 
ικανότητας του υποψήφιου για τη σύνταξη της Εισηγητικής Έκθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Κανονιστική Απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Με το αριθ. πρωτ. 600/16025/21-5-2018 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος ζητήθηκε 
από τον έτερο υποψήφιο κ. Σορίλο να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος έως την 30η Μαϊου 
2018, εάν έχει προηγούμενο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Κανονιστικής Απόφασης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο κ. Σορίλος 
δεν απάντησε στη συγκεκριμένη επιστολή, ενώ όπως ήδη έχουμε αναφέρει με την από 24-5-2018 
(αριθ. πρωτ. 609/24-52018) αίτησή του προς το ΑΠΕΛΛΑ απέσυρε την υποψηφιότητά του. 

 Ο συντονιστής της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής κ. Π. Δραγώνας, κατέθεσε εντός της 
νομίμου προθεσμίας (αρ. πρωτ. 709/14-6-2018) στη Γραμματεία του Τμήματος, Εισηγητική 
Έκθεση υπογεγραμμένη από τα τρία μέλη της Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 
14-6-2018 και ώρα 3:35 μ.μ. (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) σε όλα τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος, καθώς και στον υποψήφιο, για ενδεχόμενη υποβολή παρατηρήσεων ή υπομνήματος. 
Αντίστοιχα, η ως άνω εισηγητική έκθεση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΠΕΛΛΑ 
στις 14-6-2018.  

 Στη συνέχεια στάλθηκε η πρόσκληση συμμετοχής για κοινή συνεδρίαση με το αριθ. πρωτ. 
712/18944/14-6-2018 έγγραφο του Προέδρου προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος, τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, τα μέλη της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής  και τον υποψήφιο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 14-6-2018 και ώρα 
3:45 μ.μ.  

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Γ. Πανέτσος αναφέρει στα μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 
του Ν.4386/2016 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4405/2016 και το άρθρο 30 του 
Ν. 4452/2017, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 Υ.Α 
(ΦΕΚ. 225/31-1-17 τ. Β΄) 

2. Τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της συνεδρίασης αριθ. 109/9-2-2017 της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών «Διαδικασία προκήρυξης και επιλογής και εξέλιξης Καθηγητών και 
υπηρετούντων Λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών 
του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 628/1-3-2017 τ. Β΄). 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος ερωτά το σώμα εάν έχει λάβει την εισηγητική έκθεση και τα μέλη 
απαντούν καταφατικά. Στη συνέχεια, διαβάζει την Εισηγητική Έκθεση και ερωτά τα μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος εάν έχουν ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. Τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος απαντούν ότι δεν έχουν ερωτήσεις και ο κ. Σπανομαρίδης ευχαριστεί όλα τα μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος για τη συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση και τα μέλη της Τριμελούς 
Επιτροπής για το χρόνο που διέθεσαν για τη σύνταξη της Εισηγητικής Έκθεσης και εξέρχεται από 
την αίθουσα.  

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ερωτά τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος εάν έχουν ερωτήσεις 
προς την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή. Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος απαντούν ότι δεν 
έχουν ερωτήσεις και αναφέρουν ότι η εισηγητική έκθεση ήταν λεπτομερής και εμπεριστατωμένη.  

 

 Στο σημείο αυτό, δίνεται ο λόγος στα μέλη του Εκλεκτορικού σώματος για να τοποθετηθούν: 
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Ι. Αίσωπος: Γνωρίζω τον κ. Σπανομαρίδη από τη συνεργασία μας στο Τμήμα, εδώ και αρκετά 
χρόνια. Πρόκειται για έναν σημαντικό Αρχιτέκτονα και συνεπή δάσκαλο. Είμαστε τυχεροί που ο κ. 
Σπανομαρίδης ανήκει στο διδακτικό δυναμικό του Τμήματός μας, προσφέροντας σε ερευνητικό, 
διδακτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο τις γνώσεις του. Χωρίς επιφυλάξεις προτίθεμαι να τον ψηφίσω 
κατά την ώρα της ψηφοφορίας. 

Β. Γκανιάτσας: Γνώρισα αρχικά το έργο του κ. Σπανομαρίδη στην Έκθεση της Σχολής A.A. 
School of Architecture (London) με τίτλο “Architecture and Continuity” στο Εθνικό Ωδείο 
Αθηνών και μετά συνάντησα τον ίδιο. Είμαστε μαθητές του ίδιου Καθηγητή στο AA, Dalibor 
Vesely, στον οποίο σημαντικό μέρος των γνώσεών μας στην Αρχιτεκτονική. Έχει κάνει πολύ 
σημαντικές δουλειές με τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών, τις οποίες έχουμε δει στο Τ.Ε.Ε. 
και σε άλλες Εκθέσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Είναι από τους πιο σημαντικούς συνθέτες 
της Αρχιτεκτονικής. Είμαι ευτυχής που είμαι μέλος του Εκλεκτορικού για την εξέλιξή του στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας και θα τον ψηφίσω όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. 

Ε. Σακελλαρίδου: Συμφωνώ με όσα προαναφέρθηκαν από τους συναδέλφους που μίλησαν νωρίτερα 
για τον υποψήφιο. Γνώρισα κι εγώ αρχικά τη δουλειά του κ. Σπανομαρίδη, πριν προσληφθεί ως 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιστεύω ότι είναι πολύ τυχερή η Σχολή σας, που τον έχετε 
στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, γι’ αυτό θα τον ψηφίσω όταν θα έρθει η ώρα της 
ψηφοφορίας. 

Ζ. Κοτιώνης: Συντάσσομαι με τα όσα αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση. Η διάσταση και η 
σημασία του έργου του κ. Σπανομαρίδη σε εκπαιδευτικό και όχι μόνο επίπεδο, είναι τεράστια. Το 
έργο του σηματοδοτεί μία διαφορετική διάσταση κουλτούρας για τα θέματα της αναπαράστασης και 
της τοπογραφικής απεικόνισης. Σημαντική είναι η θεωρητική προσέγγιση και συμβολή του σε 
αντίστοιχα θέματα. Σημάδεψε τη γενιά του ΄80 στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, γι’ αυτό θα τον 
ψηφίσω όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. 

 Μετά τις παραπάνω τοποθετήσεις και αφού δεν υπάρχει άλλος Καθηγητής που επιθυμεί να 
λάβει τον λόγο, ο Πρόεδρος διενεργεί κλήρωση για να προκύψει το μέλος του Εκλεκτορικού 
Σώματος με βάση το πρώτο γράμμα του επωνύμου, που θα ψηφίσει πρώτο. Την κλήρωση διενεργεί 
ο κ. Ι. Αίσωπος. Κληρώνεται το γράμμα Ν. 

Γ. Πανέτσος:  Γνώρισα τον υποψήφιο για πρώτη φορά πριν από αρκετά χρόνια σε μία Έκθεση της 
Σχολής A.A. School of Architecture (London) στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, ο οποίος συμμετείχε με 
σχέδια και μελέτες. Είδα όλα αυτά τα χρόνια δουλειές φοιτητών του, οι οποίες ήταν εξαιρετικές. 
Συνεργάστηκα μαζί του και εκτίμησα τον Άνθρωπο και Αρχιτέκτονα Θανάση Σπανομαρίδη. Με 
ιδιαίτερη χαρά ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ 
Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με την Εισηγητική 
Έκθεση και την πολύ θετική προσωπική γνώμη που έχω για τον υποψήφιο. 

Α. Παπαϊωάννου:  Με τον κ. Σπανομαρίδη ανήκουμε στην ίδια γενιά Αρχιτεκτόνων. Είναι 
εξαιρετικός Αρχιτέκτονας και δάσκαλος. Άφησε το στίγμα του στην Αρχιτεκτονική και στην 
Εκπαίδευση. Από πρώην φοιτητές του μόνο κολακευτικά λόγια έχω ακούσει. Θα ψηφίσω με πολύ 
χαρά τον κ. Σπανομαρίδη για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σημερινή μας 
συζήτηση, την Εισηγητική Έκθεση και την πολύ θετική προσωπική γνώμη που έχω για τον 
υποψήφιο. 

Ε. Σακελλαρίδου: Ο κ. Σπανομαρίδης είναι ένας από τους σημαντικούς Αρχιτέκτονες της γενιάς 
του. Είναι εξαιρετικός δάσκαλος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ο οποίος μεταδίδει τις γνώσεις 
του στους φοιτητές.  Θα ψηφίσω με πολύ χαρά θετικά για την εξέλιξη του κ. Σπανομαρίδη στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σημερινή μας συζήτηση, την Εισηγητική Έκθεση και την πολύ 
θετική προσωπική γνώμη που έχω για τον υποψήφιο. 
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Ι. Αίσωπος: Με πολύ μεγάλη χαρά θα ψηφίσω υπέρ της εξέλιξης του του κ. Σπανομαρίδη στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», 
σύμφωνα με όσα ανέφερα στην τοποθέτησή μου, την προσωπική μου γνώμη, την Εισηγητική 
Έκθεση και την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον υποψήφιο. 

Α. Αλεξοπούλου: Δεν γνώριζα προσωπικά τον κ. Σπανομαρίδη, εκτός από τη συμμετοχή του σε 
κάποιες εκθέσεις και διαγωνισμούς. Διάβασα με πολύ προσοχή την Εισηγητική Έκθεση και είδα το 
πρωτογενές υλικό που ανάρτησε στο ΑΠΕΛΛΑ ο υποψήφιος. Σχημάτισα πολύ θετική άποψη για το 
έργο του υποψηφίου, γι΄ αυτό ψηφίζω θετικά για την εξέλιξη του κ. Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του 
Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν στη σημερινή μας συζήτηση και την Εισηγητική Έκθεση. 

Β. Γκανιάτσας: Σύμφωνα με όσα ανέφερα στην τοποθέτησή μου, την Εισηγητική Έκθεση, το 
εκπαιδευτικό και αρχιτεκτονικό του έργο ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. Σπανομαρίδη στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». 

Π. Δραγώνας: Με πολύ χαρά ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του 
Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με την 
Εισηγητική Έκθεση, την οποία προσυπογράφω, την προσωπική μου εμπειρία και την εκτίμηση στο 
πολύ σημαντικό έργο του υποψηφίου. Θεωρώ ότι ο κ. Σπανομαρίδης θα μπορούσε να είχε εκλεγεί 
στη θέση του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας πολύ νωρίτερα. 

Δ. Ησαϊας: Γνώρισα το έργο του κ. Σπανομαρίδη στο Συνέδριο Europan II στη Ρόδο. 
Παρακολουθούσα έκτοτε τη δουλειά του. Με πολύ χαρά ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. 
Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός», σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, την προσωπική μου εμπειρία και την εκτίμηση 
στο πολύ σημαντικό έργο του υποψηφίου. Θεωρώ ότι η εκλογή του κ. Σπανομαρίδη έρχεται 
καθυστερημένα. θα μπορούσε να είχε εκλεγεί στη θέση του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας πολύ νωρίτερα. 

Θ. Καναρέλης: Γνωρίζω το έργο του κ. Σπανομαρίδη από τη δεκαετία του 1980 από διάφορες 
εκθέσεις και διαγωνισμούς. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό Αρχιτέκτονα, διανοούμενο και δάσκαλο. 
Γι΄ αυτό ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, την 
οποία προσυπογράφω, την προσωπική μου εμπειρία και την εκτίμηση στο πολύ σημαντικό έργο του 
υποψηφίου. 

Ζ. Κοτιώνης: Ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ 
Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με όσα ανέφερα στην 
τοποθέτησή μου, την περιεκτική και αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, την προσωπική μου εμπειρία 
και την εκτίμηση στο πολύ σημαντικό έργο του υποψηφίου. 

Π. Κουφόπουλος: Είναι τιμή και χαρά για εμένα να είμαι μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για 
την εκλογή-εξέλιξη του Καθηγητή κ. Σπανομαρίδη. Με βάση την Εισηγητική Έκθεση, την 
προσωπική μου άποψη για το έργο του υποψηφίου, την άψογη συνεργασία που είχαμε στο Δ.Π.Μ.Σ. 
και όσα αναφέρθηκαν σήμερα σχετικά με το πάθος και την ευρηματικότητα του κ. Σπανομαρίδη ως 
δασκάλου και Αρχιτέκτονα, με χαρά ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης του κ. Σπανομαρίδη στη βαθμίδα του 
Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». 

 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και ο Πρόεδρος ανακοινώνει 
στο Σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 Παρόντες εκλέκτορες κατά την ψηφοφορία ένδεκα (11) μέλη, επί συνόλου έντεκα (11) 
εκλεκτόρων. 

 Ο υποψήφιος κ. Αθ. Σπανομαρίδης έλαβε ένδεκα (11) θετικές ψήφους για την εκλογή-εξέλιξή 
του σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». 
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 Επομένως, ο κ. Αθανάσιος Σπανομαρίδης, επειδή συγκεντρώνει την πλειοψηφία που 
απαιτείται από το Νόμο, εκλέγεται σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό 
αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». 

 Η συνεδρίαση λύεται στις 12:30 μ.μ. 

 

 
      Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 
         του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
 
 
       Γεώργιος Α. Πανέτσος                     Ουρανία Μπουσίου 
       Καθηγητής 

 


