ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 16-07-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 16-07-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε έκτακτη 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. 28223/15-07-2015 πρόσκληση προς συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή
θεμάτων.
Παρόντες οι κ.κ.
1. Λάμπρος Μπισδούνης, Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Μέλος
3. Απόστολος Υφαντής, Καθηγητής, Μέλος
4. Λουκάς Χαδέλλης, Καθηγητής, Μέλος
5. Ηλίας Σταθάτος, Καθηγητής, Μέλος
6. Αναστάσιος Δροσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
7. Δημήτριος Καρέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
8. Βασίλειος Καψάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
9. Νικόλαος Σχοινάς, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
10. Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
11. Γεώργιος Αντωνόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
12. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Π., Μέλος
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο αναπληρωτής προϊστάμενος της γραμματείας Κων/νος-Γεράσιμος
Ακτύπης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Πρακτική άσκηση φοιτητών.
2. Συμπληρωματική προκήρυξη επιστημονικών – εργαστηριακών συνεργατών ακαδημαϊκού
έτους 2015-16.
3. Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19.
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 Ιούνιο του έτους 2015, που κατέθεσε η επιτροπή
πρακτικής άσκησης και οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
πρακτικού.
Θέμα 2ο: Συμπληρωματική προκήρυξη επιστημονικών – εργαστηριακών συνεργατών
ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4
του Ν.2916/2001,
2. τις αναμενόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16,
3. τις εισηγήσεις των υπευθύνων Τομέων,
μετά από διαλογική συζήτηση
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ομόφωνα αποφασίζουν
να εισηγηθούν στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. την προκήρυξη των ακόλουθων μαθημάτων, προκειμένου
να διδαχθούν από εργαστηριακούς συνεργάτες το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Επισημαίνεται ότι το τμήμα δεν υποχρεούται να προσλάβει συνεργάτες για τη διδασκαλία όλων
των μαθημάτων που ακολουθούν. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές
ανάγκες του τμήματος, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους
2015-16 και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (για το εργαστηριακό μέρος μαθημάτων)

Τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Ειδικότητα Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε ή συναφούς ειδικότητας
πτυχιούχου Τ.Ε.Ι., με εξειδίκευση συναφή στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, για τα μαθήματα
του πίνακα που ακολουθεί:
Ειδικά θέματα τηλεπικοινωνιών (Ζ εξάμηνο)
Δίκτυα ελέγχου (Ζ εξάμηνο)

2 ώρες / εβδομάδα / εργ. τμήμα
2 ώρες / εβδομάδα / εργ. τμήμα

Θέμα 3ο: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19.
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/9445/10-7-2015 έγγραφο
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας αποδέχονται ομόφωνα την απόσπαση του εκπαιδευτικού
Β/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ 19, κ. Κωνσταντέλλου-Κοντογούρη Χαράλαμπου, για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Με βάση το ότι το εκπαιδευτικό έργο του τμήματος υποστηρίζεται από δύο μόνο μέλη τεχνικού
προσωπικού, καθώς και το ότι ο αριθμός των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος
είναι ιδιαίτερα αυξημένος, θα του ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων του τμήματος,
όσον αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
και διατάξεων, καθώς και διατάξεων αισθητήρων και μικροεπεξεργαστών, συστημάτων συλλογής
δεδομένων.
Ο εν λόγω εκπαιδευτικός κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Υπολογιστών και είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Διαθέτει εκτενή εμπειρία στα προαναφερόμενα θέματα, η οποία θα
είναι πολύ χρήσιμη για την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων σε
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αρκετά από τα εργαστήρια που λειτουργούν στο τμήμα. Η ποιότητα του εν λόγω μηχανικού είναι
γνωστή στο τμήμα, λόγω του ότι έχει συνδράμει το τμήμα ως εργαστηριακός συνεργάτης (επί 11
έτη) και ως αποσπασμένος από τη Β/θμια Εκπ/ση (για 3 ακαδημαϊκά έτη στο παρελθόν).
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα εργασίας του θα ακολουθήσει το ωράριο του Ε.Τ.Π., που
προσδιορίζεται σε 26 ώρες την εβδομάδα και η κατανομή ωρών θα γίνει σύμφωνα με τις
λειτουργικές ανάγκες των εργαστηριακών χώρων και μαθημάτων καθ’ υπόδειξη των υπευθύνων
των εργαστηρίων 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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