ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 21-1-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 21-1-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η συνέλευση του
τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών Τ.Ε. της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, στο γραφείο του προέδρου του τμήματος Δρ. Λάμπρου Μπισδούνη, καθηγητή, μετά την
υπ’ αριθμ. 1821/20-1-2015 πρόσκληση, προς συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.
1. Λάμπρος Μπισδούνης, καθηγητής, πρόεδρος
2. Υφαντής Απόστολος, καθηγητής, μέλος
3. Βλαχόπουλος Πέτρος. καθηγητής, μέλος
4. Ηλίας Σταθάτος, καθηγητής, μέλος
5. Λουκάς Χαδέλλης, καθηγητής, μέλος
6. Βασίλειος Καψάλης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
7. Δημήτριος Καρέλης, επίκουρος καθηγητής, μέλος
8. Νικόλαος Σχοινάς, επίκουρος καθηγητής, μέλος
9. Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, επίκουρος καθηγητής, μέλος
10. Αντωνόπουλος Γεώργιος, καθηγητής εφαρμογών, μέλος
11. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Ε.Π., μέλος
Απών ήταν ο κ. Αναστάσιος Δροσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο αναπληρωτής προϊστάμενος της γραμματείας Ακτύπης Κωνσταντίνος Γεράσιμος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρακτική άσκηση φοιτητών.
Κατάταξη φοιτητή από κατατακτήριες εξετάσεις
Ανάθεση πρόσθετου διδακτικού έργου σε πανεπιστημιακό υπότροφο
Αντικατάσταση κ. Ν. Παπαφωτίου από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Ίδρυση εργαστηρίων
Καταγραφή εξοπλισμού τμήματος Αυτοματισμού πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
Έγκριση εισήγησης επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών φοιτητών από μεταφορά θέσης με
οικονομικά κριτήρια

Θέμα 1ο: Πρακτική άσκηση φοιτητών
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα τους πίνακες με την τοποθέτηση των
φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 2014, που κατέθεσε η επιτροπή
πρακτικής άσκησης και οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
πρακτικού.
Θέμα 2ο: Κατάταξη φοιτητή από κατατακτήριες εξετάσεις
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη,
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3404/2005, ΦΕΚ 260 τ. Α′,
2. τις διατάξεις του άρθρου 57 το Ν.4186/2013 ,Φ.Ε.Κ. 193 τ. Α′,
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3. την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β′,
4. την υπ’ αριθμ. πρακτικού 16/26-11-2014 απόφαση της συνεδρίασης της συνέλευσης του
τμήματος σχετικά με τον ορισμό επιτροπής κατατάξεων, ορισμό εξεταστών-βαθμολογητών, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρακτικού 17/16-12-2014 απόφαση της συνέλευσης του
τμήματος,
5. το υπ’ αριθμ. 712/13-1-2015 έγγραφο της επιτροπής κατατάξεων, το οποίο επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, σχετικά με την κατάθεση αποτελεσμάτων
των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-15, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι έλαβαν
τις εξής βαθμολογίες:
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μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα εγκρίνουν
την εισαγωγή στο τμήμα του υποψηφίου για κατάταξη, κ. Σφυρή Αναστάσιου, που συγκέντρωσε
σε όλα τα μαθήματα βαθμό πάνω από 10 και την κατάταξή του στο Γ′ εξάμηνο σπουδών. Η εγγραφή
του θα πραγματοποιηθεί από 22-01-2015 έως 26-01-2015.
Θέμα 3ο: Ανάθεση πρόσθετου διδακτικού έργου σε πανεπιστημιακό υπότροφο
Τα μέλη της συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψη τους το υπ’ αριθμ. 60034/23-12-2014 έγγραφο του
προέδρου του Τ.Ε.Ι., περί ανάθεσης διδακτικού έργου δύο ωρών την εβδομάδα στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στον κ. Δημητρακάκη Γεώργιο, Πανεπιστημιακό Υπότροφο του
τμήματος με πλήρες ωράριο,
ομόφωνα εγκρίνουν
η πρόσθετη ανάθεση δύο ωρών για το μάθημα «Ηλεκτρικές μηχανές (θεωρία)» του τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., να συμπεριληφθεί στο έργο που έχει ανατεθεί από το τμήμα στον κ.
Δημητρακάκη Γεώργιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/24-09-2014 απόφαση της Συνέλευσης του
τμήματος.
Θέμα 4ο: Αντικατάσταση κ. Ν. Παπαφωτίου από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους την δεύτερη αίτηση παραίτησης, λόγω
συνταξιοδότησης, του Καθηγητή Εφαρμογών του τμήματος κ. Ν. Παπαφωτίου και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ομόφωνα αποφασίζουν
τον ορισμό του Καθηγητή κ. Πέτρου Βλαχόπουλου ως μέλος της επιτροπής πρακτικής άσκησης
του τμήματος.
Θέμα 5ο: Ίδρυση εργαστηρίων
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

των άρθρων 1 έως και 4 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α′/04-12-2009),
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258/τ.Α′/08-12-2014),
της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α′/06-09-2011),
το υπ’ αριθμ. 59892/22-12-2014 αίτημα του καθηγητή κ. Ηλία Σταθάτου,
το υπ’ αριθμ. 1863/20-1-2015 αίτημα του καθηγητή κ. Απόστολου Υφαντή
το υπ’ αριθμ. 1936/20-1-2015 αίτημα των κ.κ., Αναστάσιου Δροσόπουλου, Αναπληρωτή
Καθηγητή, Βασίλειου Χαραλαμπάκου, Επίκουρου Καθηγητή και Νικόλαου Σχοινά, Επίκουρου
Καθηγητή,

μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνούν με την ίδρυση των εργαστηρίων
«Νανοτεχνολογίας και προηγμένων υλικών», «Συστημάτων αυτομάτου ελέγχου διεργασιών,
ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και συλλογής δεδομένων» και «Συστημάτων ηλεκτρικής
ενέργειας», που περιλαμβάνονται κατά σειρά στα προαναφερόμενα αιτήματα, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Τα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβαστούν στον
Πρόεδρο του ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών πράξεων ίδρυσης, μετά από απόφαση της
Συγκλήτου.
Ο κ. Χαδέλλης ενημέρωσε τα μέλη της συνέλευσης ότι έχει ήδη υποβάλει αίτημα ίδρυσης
εργαστηρίου «Μικροηλεκτρονικής και επικοινωνιών» προς τη Σύγκλητο του ιδρύματος, το οποίο
εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15-12-2014. Ανέφερε, επίσης, ότι στη συνεδρίαση της
Συγκλήτου της 19-01-2015, ο πρόεδρος του τμήματος τον προσέβαλε στα μέλη της Συγκλήτου και
ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
Ο κ. Μπισδούνης απάντησε ότι δεν προσέβαλε κανέναν και ότι εξέφρασε την άποψή του για τον
τρόπο με τον οποίο εισήχθη για συζήτηση στη Σύγκλητο το θέμα της ίδρυσης εργαστηρίων.
Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. (μέσω e-mail) συγκεκριμένοι καθηγητές, ώστε να
υποβάλλουν αιτήματα και οι σχετικές εισηγήσεις δεν διατέθηκαν έγκαιρα στα μέλη της Συγκλήτου.
Το αίτημα ίδρυσης εργαστηρίου θα έπρεπε με βάση το Ν. 3794/2009 (ο οποίος σύμφωνα με την
παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 δεν έχει καταργηθεί) να υποβληθεί για συζήτηση και
σύμφωνη γνώμη στη Συνέλευση. Πέραν από αυτό ο κ. Μπισδούνης ανέφερε ότι είναι
αντιδεοντολογικό να μην ενημερώνεται το τμήμα για την ίδρυση εργαστηρίου από μέλη του.
Ο κ. Χαδέλλης ανέφερε ότι δεν ενημερώθηκε μέσω e-mail από τον Πρόεδρο του ιδρύματος, αλλά
μόνο προφορικώς, καθώς και ότι ενημέρωσε σχετικώς όσα μέλη Ε.Π. συνάντησε στο τμήμα.
Ανέφερε επίσης ότι με βάση το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης του τμήματος για την ίδρυση εργαστηρίου και ότι τα άρθρα του Ν. 3794/2009 έχουν
καταργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011. Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι αφού το
άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 περιλαμβάνεται σε νόμο για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και
καινοτομία, αφορά την ίδρυση ερευνητικών εργαστηρίων στα Α.Ε.Ι.
Οι κ.κ. Βλαχόπουλος, Μπισδούνης και Ράπτης ανέφεραν επ’ αυτού ότι ο Ν. 4310/2014 αναφέρεται
(όπως υποδεικνύει ο τίτλος του) σε έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και άλλες διατάξεις
και ότι μόνο τα άρθρα 1 έως 50 αναφέρονται στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία,
χωρίς να περιλαμβάνονται τα Α.Ε.Ι. στο πεδίο εφαρμογής τους, ενώ τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν
λοιπές διατάξεις. Το άρθρο 96 των λοιπών διατάξεων του εν λόγω νόμου αναφέρεται σε
εργαστήρια και όχι σε ερευνητικά εργαστήρια, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει τη διεξαγωγή
έρευνας από τα εργαστήρια που ιδρύονται.
Ο κ. Χαδέλλης ανέφερε ότι πρότεινε στον κ. Βλαχόπουλο να συνεργαστούν για την ίδρυση του
εργαστηρίου «Μικροηλεκτρονικής και επικοινωνιών», αλλά έλαβε αρνητική απάντηση. Επίσης,
ανέφερε ότι στο παρελθόν του ζητήθηκε από τον κ. Μπισδούνη η ανάληψη διαχείρισης
ερευνητικού έργου και ότι αυτός του την πρόσφερε.
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Ο κ. Βλαχόπουλος ανέφερε ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει διότι θεώρησε ότι αφού το υπό ίδρυση
εργαστήριο αφορά το αντικείμενο της Μικροηλεκτρονικής, θα έπρεπε εκτός από τα ψηφιακά
συστήματα να περιλαμβάνει και τα αναλογικά στοιχεία, κυκλώματα και συστήματα, δηλαδή και τις
δραστηριότητες του κ. Μπισδούνη, καθώς επίσης και ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί πριν την
υποβολή του αιτήματος, στο οποίο αναφερόταν η σύμφωνη γνώμη του, χωρίς όμως να είναι από
πριν ενήμερος.
Ο κ. Χαδέλλης ανέφερε ότι αφού επρόκειτο για προσφορά, θεωρεί ότι δεν ήταν απαραίτητη η
προηγούμενη ενημέρωσή του κ. Βλαχόπουλου.
Ο κ. Μπισδούνης ανέφερε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συμπερίληψη του αντικειμένου της
Μικροηλεκτρονικής στο υπό ίδρυση εργαστήριο και ότι θεωρεί ότι το αντικείμενο αυτό αφορά σε
μεγάλο βαθμό τα ερευνητικό του πεδίο και τις δραστηριότητες του, πράγμα που υποστήριξε και
στη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 19-01-2015. Επίσης, σημείωσε ότι δεν είναι αληθή τα
αναφερόμενα σχετικά με το ότι ζήτησε στο παρελθόν από τον κ. Χαδέλλη την ανάληψη της
διαχείρισης ερευνητικού έργου.
Ο κ. Χαδέλλης ανέφερε ότι τα μικροϋπολογιστικά συστήματα είναι Μικροηλεκτρονική και για το
λόγο αυτό χρησιμοποίησε τον αντίστοιχο τίτλο για το υπό ίδρυση εργαστήριο. Ανέφερε, τέλος, ότι
ο πρόεδρος του τμήματος θα έπρεπε να ενημερώνει τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος για τα
θέματα που συζητούνται στη Σύγκλητο και να εκφράζει τις απόψεις τους και όχι τις προσωπικές
του.
Ο κ. Μπισδούνης ανέφερε ότι όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν το τμήμα ενημερώνει και
θέτει τα θέματα στη συνέλευση του τμήματος, υποστηρίζοντας στη Σύγκλητο τις αποφάσεις της
συνέλευσης του τμήματος. Για τα λοιπά θέματα που συζητούνται στη Σύγκλητο λειτουργεί ως
εκπρόσωπος της Σ.Τ.Ε. εκφράζοντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις που θεωρεί ορθές.
Θέμα 6ο: Καταγραφή εξοπλισμού τμήματος Αυτοματισμού πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.
Τα μέλη της συνέλευσης κατόπιν ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του τμήματος κ. Λάμπρο
Μπισδούνη σχετικά με την έγκριση πρόσβασης στους χώρους του οποίους φυλάσσεται ο εν λόγω
εξοπλισμός, την οποία έλαβε από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα του ιδρύματος
ομόφωνα αποφασίζουν
τα μέλη της επιτροπής καταγραφής που είχαν οριστεί με την 14/31-10-2014 συνέλευση του
τμήματος και αποτελούνται από τους κ.κ. Πέτρο Βλαχόπουλο, Καθηγητή, Νικόλαο Σχοινά,
Επίκουρο Καθηγητή και Παναγιώτη Ράπτη, Ε.Τ.Ε.Π., να μεταβούν στις εγκαταστάσεις του πρώην
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου την Τρίτη 03/02/2014, προκειμένου να καταγραφεί ο εξοπλισμός του τμήματος
Αυτοματισμού, ώστε να καθοριστεί ο εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος και κατάλληλος για τα
εργαστήρια του τμήματος και στη συνέχεια να διενεργηθεί η μεταφορά του.
Θέμα 7ο: Έγκριση εισήγησης επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών φοιτητών από μεταφορά
θέσης με οικονομικά κριτήρια
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. την υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3 Υ.Α. ΦΕΚ 2665/8-10-2014 τ. Β′ (Ρύθμιση θεμάτων για τη
μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013-14 σύμφωνα με
το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014.
2. το υπ’ αριθμ. 210835/Ζ1/24-12-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τους ονομαστικούς πίνακες
των αιτούμενων μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια.
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3. την υπ’ αριθμ. 1814/20-1-2015 εισήγηση της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών των
αιτούμενων μεταφοράς θέσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 873/13-1-2015 απόφαση του
προέδρου του τμήματος.
ομόφωνα εγκρίνουν
την εισήγηση της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών των αιτούμενων μεταφοράς θέσης, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Λάμπρος Μπισδούνης
Καθηγητής

Κων/νος - Γεράσιμος Ακτύπης
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