ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 04-06-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 04-06-2015 ημέρα Πέμπτη 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. 21610/02-06-2015 πρόσκληση , προς συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.
1. Λάμπρος Μπισδούνης, καθηγητής, πρόεδρος
2. Υφαντής Απόστολος, καθηγητής, μέλος
3. Ηλίας Σταθάτος, καθηγητής, μέλος
4. Βασίλειος Καψάλης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
5. Αναστάσιος Δροσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
6. Δημήτριος Καρέλης, επίκουρος καθηγητής, μέλος
7. Βασίλειος Χαραλαμπάκος, επίκουρος καθηγητής, μέλος
8. Νικόλαος Σχοινάς, επίκουρος καθηγητής, μέλος
9. Γεώργιος Αντωνόπουλος, καθηγητής εφαρμογών, μέλος
10. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ..Ε.Π., μέλος
Απόντες ήταν οι κ.κ. Λουκάς Χαδέλλης και Βλαχόπουλος Πέτρος, καθηγητές, μέλη της
συνέλευσης. 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.

Πτυχιακές εργασίες φοιτητών.
Άδεια μετακίνησης μέλους Ε.Π.
Ανάθεση μαθημάτων σε μέλος Ε.Π. άλλου τμήματος της Σ.Τ.Ε.
Κλήση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (συνεργατών και υποτρόφων) για τη διενέργεια
εξετάσεων κατά τις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2015.
5. Kλήση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διενέργεια επιτηρήσεων κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2015.
6. Προκήρυξη νέων θέσεων μελών Ε.Π.
Θέμα 1ο : Πτυχιακές εργασίες φοιτητών.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα την παρουσίαση των πτυχιακών
εργασιών των φοιτητών του τμήματος, όπως φαίνεται στις προσκλήσεις για εξέταση, οι οποίες
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, δεδομένου ότι
τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως: υποβολή μέσω πρωτοκόλλου στο τμήμα μετά από
έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, ορισμός ημερομηνίας μέσα στο χρόνο μαθημάτων και
παρουσίαση ενώπιον τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετείχε ο εισηγητής κάθε πτυχιακής
εργασίας.
Θέμα 2ο: Άδεια μετακίνησης μέλους Ε.Π.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμ. 20435/21-5-2015
αίτηση του κ. Ηλία Σταθάτου, καθηγητή του τμήματος, που επισυνάπτεται και αποτελεί
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αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, σχετικά με άδεια μετακίνησής του κατά το χρονικό
διάστημα από την Τετάρτη 24.06.2015 έως και το Σάββατο 27.06.2015, για τη συμμετοχή του στο
διεθνές επιστημονικό συνέδριο ICRERA 2015: 17th Int. Conference on Renewable Energy
Resources and Applications, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παρίσι της Γαλλίας,
ομόφωνα εγκρίνουν
την άδεια μετακίνησης στον κ. Ηλία Σταθάτο καθότι το διάστημα απουσίας του συμπίπτει με την
εξεταστική περίοδο και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα απώλειας μαθημάτων καθώς δεν υπάρχει
εξέταση μαθήματος που διδάσκει κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα έξοδα μετακίνησης
και συμμετοχής στο συνέδριο καλύπτονται από πόρους του ερευνητικού προγράμματος «Brite
Greenhouse, Έξυπνο & ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο (Energy autonomous smart greenhouse)»
που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης Συνεργασία 2011.
Θέμα 3ο: Ανάθεση μαθημάτων σε μέλος Ε.Π. άλλου τμήματος της Σ.Τ.Ε.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος,
εγκρίνουν ομόφωνα
το υπ’ αριθμ. 19327/13-05-2015 αίτημα του κ. Γρηγορίου Καμβύσα, Επίκουρου καθηγητή του
τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, σχετικά με την ανάθεση των μαθημάτων:
Μαθηματικά Ι (Α′ εξαμήνου), Μαθηματικά ΙΙ (Β′ εξαμήνου), Μαθηματικά ΙΙΙ (Γ′ εξαμήνου) του
προγράμματος σπουδών τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, προκειμένου να καλυφθεί το
εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας του.
Θέμα 4ο, 5ο: Κλήση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (συνεργατών & πανεπιστημιακών
υποτρόφων) για τη διενέργεια εξετάσεων κατά τις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2015
και για τη διενέργεια επιτηρήσεων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη:
- το άρθρο 19 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 κεφ. Γ του Ν. 2916/2001,
- το άρθρο 39 του Ν. 4327/2015, σχετικά με την δυνατότητα, των επί πτυχίω φοιτητών να
εξεταστούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2015 σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν
σε προηγούμενα εξάμηνα,
- τη διάρκεια των συμβάσεων του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (συνεργατών και
πανεπιστημιακών υποτρόφων,
- τις ανάγκες του τμήματος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά τις περιόδους Ιουνίου και
Σεπτεμβρίου 2015, μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζουν
Α. να εισηγηθούν στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. να κληθεί ο επιστημονικός συνεργάτης Σουλιώτης
Γεώργιος ώστε να διενεργήσει κατά την περίοδο Ιουνίου 2015, την εξέταση του μαθήματος
Εξομοίωση κυκλωμάτων μέσω Η/Υ (Γ′ εξαμήνου), το οποίο δίδαξε κατά το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.
Β. να εισηγηθούν στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. να κληθούν οι ακόλουθοι επιστημονικοί συνεργάτες
και πανεπιστημιακοί υπότροφοι μετά τη λήξη της σύμβασής τους, ώστε να διενεργήσουν τις
εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2015, των μαθημάτων θεωρίας που δίδαξαν κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-15:
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1. Σουλιώτης Γεώργιος, Επιστημονικός συνεργάτης χειμερινού εξαμήνου 2014-15, Εξομοίωση
κυκλωμάτων μέσω Η/Υ (Γ′ εξαμήνου).
2. Γεωργάκας Κωνσταντίνος, Πανεπιστημιακός υπότροφος έως 31.08.2015, Ηλεκτρονικά
ισχύος και βιομηχανικά ηλεκτρονικά (Ε′ εξαμήνου), Ασφάλεια & υγιεινή εργαζομένων (ΣΤ′
εξαμήνου).
3. Θεοχάρης Ανδρέας, Πανεπιστημιακός υπότροφος έως 31.08.2015, Αισθητήρια και
Τεχνολογία (Ε′ εξαμήνου), Σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων & εγκαταστάσεων μέσω Η/Υ
(Ζ′ εξαμήνου).
4. Μέντη Ανθούλα, Πανεπιστημιακή υπότροφος έως 31.08.2015, Φωτοτεχνία (Ζ′ εξαμήνου).
Γ. Όσον αφορά τους πανεπιστημιακούς υποτρόφους του τμήματος, των οποίων η σύμβαση λήγει
την 31.08.2015, τα μέλη της συνέλευση του τμήματος κρίνουν σκόπιμο να εισηγηθούν στον
Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. την επέκταση αυτής για τρεις (3) εβδομάδες μέχρι και την 18.09.2015, ώστε
να οι προαναφερόμενοι να διενεργήσουν τις απαιτούμενες επιτηρήσεις για να διεξαχθεί
απρόσκοπτα η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου 2015.
Θέμα 6ο : Προκήρυξη νέων θέσεων μελών Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του τμήματος ενημέρωσε τα μέλη της συνέλευσης ότι κατόπιν συνεννόησης με τη
διοίκηση του ιδρύματος προέκυψε ότι δεν είναι δυνατή η προκήρυξη νέων θέσεων μελών Ε.Π. για
το τμήμα διότι θα πρέπει να προηγηθεί σχετική έγκριση θέσεων από το αρμόδιο υπουργείο.
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της συνέλευσης ομόφωνα διαπιστώνουν ότι υπάρχει
ανάγκη προκήρυξης νέων θέσεων μελών Ε.Π. στο τμήμα. Ο Πρόεδρος του τμήματος δεσμεύτηκε
για την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου των κενών οργανικών θέσεων μελών Ε.Π. 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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