ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 18-3-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 18-3-2015 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. 11243/17-3-2015 πρόσκληση (ανακοινοποίηση στο ορθό της 9791/10-03-2015
πρόσκλησης), προς συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Λάμπρος Μπισδούνης, καθηγητής, πρόεδρος
Ηλίας Σταθάτος, καθηγητής, μέλος
Λουκάς Χαδέλλης, καθηγητής, μέλος
Αναστάσιος Δροσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
Βασίλειος Καψάλης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
Νικόλαος Σχοινάς, επίκουρος καθηγητής, μέλος
Δημήτριος Καρέλης, επίκουρος καθηγητής, μέλος
Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, επίκουρος καθηγητής, μέλος

Απόντες λόγω διδακτικών υποχρεώσεων ήταν οι κ.κ. Απόστολος Υφαντής και Πέτρος
Βλαχόπουλος, καθηγητές και μέλη της συνέλευσης. Επίσης απόντες ήταν οι κ.κ. Γεώργιος
Αντωνόπουλος, καθηγητής εφαρμογών, μέλος και Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Ε.Π., 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.

Πρακτική άσκηση φοιτητών.
Άδεια μετακίνησης μέλους Ε.Π.
Αίτημα προμήθειας παγίων.
Έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου πανεπιστημιακού υποτρόφου στο τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

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 Φεβρουάριο του έτους 2015, που κατέθεσε η επιτροπή
πρακτικής άσκησης και οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
πρακτικού.

Θέμα 2ο: Άδεια μετακίνησης μέλους Ε.Π.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμ. 7976/2-3-2015 αίτηση
του κ. Ηλία Σταθάτου, καθηγητή του τμήματος, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος πρακτικού, σχετικά με άδεια απουσίας του κατά το χρονικό διάστημα από
Τετάρτη 25-3-2015 έως και Κυριακή 29-3-2015 για τη συμμετοχή του στο επιστημονικό συνέδριο
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ομόφωνα εγκρίνουν
την άδεια απουσίας στον κ. Ηλία Σταθάτο καθότι για το διάστημα απουσίας του, οι όποιες
διδακτικές υποχρεώσεις του θα καλυφθούν από εμβόλιμες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα
έξοδα μετακίνησής και συμμετοχής στο συνέδριο καλύπτονται από πόρους ερευνητικού
προγράμματος.

Θέμα 3ο: Αίτημα προμήθειας παγίων
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους τις υπ’ αριθμ. 9126/06-3-2015 και
9484/09-3-2015 αιτήσεις του κ. Χαδέλλη Λουκά, καθηγητή του τμήματος, οι οποίες επισυνάπτονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, σχετικά με επείγουσα προμήθεια δύο
λειτουργικών συστημάτων και δύο λογισμικών ασφαλείας για την αναβάθμιση των Server που
υποστηρίζουν τις ιστοσελίδες του τμήματος και των εργαστηρίων, ομόφωνα εγκρίνουν τα αίτημα
του προαναφερόμενου εκπαιδευτικού

Θέμα 4ο: Έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου πανεπιστημιακού υποτρόφου στο
τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τα μέλη της συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψη τους το υπ’ αριθμ. 9048/06-3-2015 έγγραφο του
Προέδρου του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., περί ανάθεσης διδακτικού έργου έξι ωρών
την εβδομάδα στον κ. Δεχουνιώτη Δημήτριο, πανεπιστημιακό υπότροφο πλήρους απασχόλησης του
τμήματος,
ομόφωνα εγκρίνουν
την ανάθεση έξι (6) ωρών διδασκαλίας για το εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανικοί
Αυτοματισμοί του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Το συνολικό διδακτικό έργο που έχει
ανατεθεί στον εν λόγω υπότροφο ανέρχεται σε δεκαέξι (16) ώρες ανά εξάμηνο, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 12/24-09-2014 απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.
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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