ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 12-05-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 12-5-2015 ημέρα Τρίτη 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.
18695/08-5-2015 πρόσκληση (ανακοινοποίηση στο ορθό της 18520/07-5-2015 πρόσκλησης), προς
συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.
1. Λάμπρος Μπισδούνης, καθηγητής, πρόεδρος
2. Βλαχόπουλος Πέτρος, καθηγητής, μέλος
3. Υφαντής Απόστολος, καθηγητής, μέλος
4. Ηλίας Σταθάτος, καθηγητής, μέλος
5. Λουκάς Χαδέλλης, καθηγητής, μέλος
6. Αναστάσιος Δροσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
7. Βασίλειος Καψάλης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
8. Δημήτριος Καρέλης, επίκουρος καθηγητής, μέλος
9. Βασίλειος Χαραλαμπάκος, επίκουρος καθηγητής, μέλος
10. Νικόλαος Σχοινάς, επίκουρος καθηγητής, μέλος
11. Γεώργιος Αντωνόπουλος, καθηγητής εφαρμογών, μέλος
Απών ήταν ο κ. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ..Ε.Π., λόγω της προγραμματισμένης μετάβασής του στο
τμήμα Αυτοματισμού στο Μεσολόγγι. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο αναπληρωτής προϊστάμενος της
γραμματείας Ακτύπης Κωνσταντίνος - Γεράσιμος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής επίσκεψης
2. Διδακτικά συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2015-16
3. Ορισμός εκπροσώπου τμήματος στην ειδική διατμηματική επιτροπή του Μ.Π.Σ.
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» της Σ.Τ.Ε.
4. Πρακτική άσκηση φοιτητών

Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής επίσκεψης.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 18251/06-5-2015
συνημμένη αίτηση του κ. Χαραλαμπάκου Βασίλειου εκπαιδευτικού του τμήματος, για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης των φοιτητών του Δ′ εξαμήνου στον Υδροηλεκτρικό
Σταθμό (ΥΗΣ) Καστρακίου και στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, στα πλαίσια των
μαθημάτων «Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ» και «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας», που θα
πραγματοποιηθεί στις 22-5-2015,
ομόφωνα εγκρίνουν
την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης εκπαιδευτικής επίσκεψης με συνοδούς τους κ.κ.
Χαραλαμπάκο Βασίλειο και Σχοινά Νικόλαο, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο επισυνάπτεται.

Θέμα 2ο: Διδακτικά συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2015-16
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη:
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1.
2.
3.

την υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 Υ.Α.,
την υπ’ αριθμ. Φ./12/11324/Β3/28-01-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.& Θ.,
τα πρακτικά των Συνελεύσεων των Τομέων, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού,
μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζουν

να εγκρίνουν τις προτάσεις των Συνελεύσεων των Τομέων και να συνταχθεί κατάλογος των
προτεινόμενων συγγραμμάτων για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται να
διδαχθούν κατά το ακαδ. έτος 2014-15.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου τμήματος στην ειδική διατμηματική επιτροπή του
Μ.Π.Σ. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» της Σ.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος του τμήματος αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ. 17647/04-5-2015 έγγραφο του
αναπληρωτή κοσμήτορα της Σ.Τ.Ε. σχετικά με την ένταξη του Μ.Π.Σ. με τίτλο «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας» στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και τον ορισμό εκπροσώπου του τμήματος
στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, παρατηρεί τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το εδάφιο β′ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008 (θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές, σε ένα Π.Μ.Σ. μπορεί να μετέχουν περισσότερα του ενός τμήματα του
ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής. Στην περίπτωση
διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. το πρόγραμμα καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόμενα
τμήματα και εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. των οικείων ιδρυμάτων. Στην περίπτωση διατμηματικού ή
διιδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των
συνεργαζόμενων τμημάτων το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Σ.Ε.Σ. των Πανεπιστημίων ή τα
αντίστοιχα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και στο οποίο καθορίζονται πλην
των άλλων οι υποχρεώσεις κάθε τμήματος, θέματα του διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών
φοιτητών, ο αριθμός των μελών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), στην οποία
εκπροσωπείται κάθε τμήμα, η διαδικασία εκλογής Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και
γενικά κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ. Μέλη της Ε.Δ.Ε. ορίζονται κατά προτίμηση μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. αντίστοιχου
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει), η σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες
διδασκόντων.
Οι δύο προαναφερόμενες διατάξεις αναφέρονται σαφώς στην απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.
03/31-03-2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ιδρύματος με βάση την οποία το Μ.Π.Σ. με τίτλο
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» εντάχθηκε στη Σ.Τ.Ε., χωρίς προηγουμένως να συζητηθεί η εν
λόγω ένταξη στην Κοσμητεία της Σ.Τ.Ε.
Με βάση τα παραπάνω, η Σχολή αναλαμβάνει το συντονισμό και την οργάνωση του Μ.Π.Σ. και
αναθέτει την υλοποίηση του στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Στην ομάδα διδασκόντων του
Μ.Π.Σ. συμμετέχουν δύο μέλη Ε.Π. του τμήματος (κ.κ. Η. Σταθάτος και Ν. Σχοινάς), συνεπώς αρκεί
η Σχολή να αναθέσει και τυπικά την υλοποίησή του Μ.Π.Σ. στην ομάδα διδασκόντων που ήδη
υλοποιεί το πρόγραμμα (παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του Ν.4009/2011, η ομάδα διδασκόντων του
Μ.Π.Σ. αποτελείται από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα και έχει αρμοδιότητες, όπως: την
εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό και τη
διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία της σχολής για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος
σπουδών.
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Όσον αφορά τον ορισμό εκπροσώπου του τμήματος στην ειδική διατμηματική επιτροπή του Μ.Π.Σ.
που ζητείται με βάση το υπ’ αριθμ. 17647/04-05-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της
Σ.Τ.Ε., ο Πρόεδρος του τμήματος επισημαίνει ότι παρότι το εν λόγω Μ.Π.Σ. είναι διεπιστημονικό,
έχει ενταχθεί στη Σ.Τ.Ε. και υλοποιείται από ομάδα διδασκόντων όλων των τμημάτων της, δεν
λειτουργεί ως διατμηματικό, διότι στην περίπτωση αυτή, με βάση το εδάφιο β′ της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008, θα πρέπει:
− το πρόγραμμα να καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόμενα τμήματα και εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ.

των οικείων ιδρυμάτων.
− να καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων
τμημάτων το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Σ.Ε.Σ. των Πανεπιστημίων ή τα αντίστοιχα όργανα
διοίκησης των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και στο οποίο καθορίζονται πλην των άλλων:
• οι υποχρεώσεις κάθε τμήματος,
• θέματα του διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών,
• ο αριθμός των μελών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), στην οποία

εκπροσωπείται κάθε τμήμα (μέλη της Ε.Δ.Ε. ορίζονται κατά προτίμηση μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.
αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου),
• η διαδικασία εκλογής Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και
• γενικά κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Δε μπορεί λοιπόν να ζητείται απόφαση του τμήματος για ορισμό μέλους-εκπροσώπου στην Ε.Δ.Ε.
του εν λόγω Μ.Π.Σ., αφού σε αυτό δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ως
διατμηματικού. Αυτό που ισχύει είναι η συμμετοχή δύο μελών Ε.Π. του τμήματος στην ομάδα
διδασκόντων που υλοποιεί το Μ.Π.Σ.
Επιπροσθέτως, δεν έχει ενταχθεί σε Φ.Ε.Κ. η ένταξη του εν λόγω Μ.Π.Σ. στη Σ.Τ.Ε., στο οποίο να
ορίζεται ως διατμηματικό Μ.Π.Σ. Με βάση την υπ’ αριθμ. 38085/Ε5/2013 υπουργική απόφαση που
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 71/τ. Β′/2013, το Μ.Π.Σ. εγκρίθηκε ως Μ.Π.Σ. του τμήματος
Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας με βάση το Π.Δ. 94/2013). Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο κ. Α. Υφαντής.
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του τμήματος, τα μέλη της Συνέλευσης αποφασίζουν
την αναβολή του θέματος, ώστε αυτό να συζητηθεί σε επόμενη Συνέλευση του τμήματος.

Θέμα 4ο: Πρακτική άσκηση φοιτητών
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα τους πίνακες με την τοποθέτηση των
φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά το μήνα Απρίλιο του έτους 2015, που κατέθεσε η επιτροπή
πρακτικής άσκησης και οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν 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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