ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 08-10-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 08-10-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 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. 40306/05-10-2015 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. Ηλίας Σταθάτος, Καθηγητής, Μέλος
5. Αναστάσιος Δροσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
6. Δημήτριος Καρέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
7. Νικόλαος Σχοινάς, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
8. Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
9. Γεώργιος Σουλιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
10. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Π., Μέλος
Απόντες ήταν οι κ.κ. Λουκάς Χαδέλλης, Καθηγητής, Μέλος, Βασίλειος Καψάλης, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Μέλος, Γεώργιος Αντωνόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πτυχιακές εργασίες φοιτητών.
Αιτήσεις φοιτητών για επανεγγραφή.
Μετατροπή σύμβασης πανεπιστημιακού υπότροφου κ. Δ. Δεχουνιώτη.
Ένταξη καθηγητή εφαρμογών κ. Σουλιώτη Γεωργίου σε τομέα.
Εκλογή διευθυντών εργαστηρίων.
Ορισμός υπεύθυνου εργαστηρίου Ηλεκτρολογικού Σχεδίου.
Άδεια μετακίνησης μέλους Ε.Π.
Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίων

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: Αιτήσεις φοιτητών για επανεγγραφή.
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τις υπ’ αριθμ. 33866/14-9-2015, 38485/29-9-2015
και 34708/16-9-2015 αιτήσεις φοιτητών για επανεγγραφή,
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ομόφωνα αποφασίζουν
− να εισηγηθούν θετικά στην Κοσμητεία της Σ.Τ.Ε. για την επανεγγραφή στο τμήμα του φοιτητή
Κοτρώτσου Παναγιώτη Α.Μ. 2450, καθώς όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που
επισυνάπτονται στην υπ’ αριθμ. 33866/14-9-2015 αίτησή του, λόγω σοβαρών προβλημάτων
υγείας δεν ήταν δυνατό να είναι συνεπής με τις ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων.
− να εισηγηθούν αρνητικά για την επανεγγραφή του φοιτητή Ζαφειρόπουλου Αλεξίου Α.Μ. 6372
την οποία αιτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38485/29-9-2015 αίτησή του, επικαλούμενος αμέλεια
όσον αφορά τη μη εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, λόγω του ότι δεν προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
− να αναβάλλουν τη συζήτηση για την επανεγγραφή του φοιτητή Ρετσίνα Κων/νου Α.Μ. 4764 την
οποία αιτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34708/16-9-2015 αίτηση και να τον καλέσουν να καταθέσει
επιπλέον δικαιολογητικά για τους λόγους τους οποίους επικαλείται.
Θέμα 3ο: Μετατροπή σύμβασης πανεπιστημιακού υπότροφου κ. Δ. Δεχουνιώτη.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη:
1. την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013,
2. τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Συνέλευση του τμήματος κατά τις υπ’ αριθμ. 6/04-06-2015
και 10/31-08-2015 συνεδριάσεις της,
3. την υπ’ αριθμ. 39842/02-10-2015 αίτηση του πανεπιστημιακού υποτρόφου κ. Δ. Δεχουνιώτη για
μετατροπή της σύμβασής του από πλήρους σε μερικής απασχόλησης,
4. τις ανάγκες του τμήματος όσον αφορά το διδακτικό, οργανωτικό και ερευνητικό έργο,
ομόφωνα αποφασίζουν
την τροποποίηση της απασχόλησης του πανεπιστημιακού υποτρόφου Δεχουνιώτη Δημητρίου από
πλήρους απασχόλησης (40 ώρες συνολικής απασχόλησης ανά εβδομάδα) σε μερικής απασχόλησης
(20 ώρες συνολικής απασχόλησης ανά εβδομάδα).
Στο σημείο αυτό ο κ. Υφαντής Απόστολος, επεσήμανε την ανάγκη να αναπληρωθεί το κενό που θα
προκαλέσει η μείωση των ωρών διδασκαλίας του εν λόγω πανεπιστημιακού υποτρόφου, με
συμπληρωματική προκήρυξη εργαστηριακού συνεργάτη για το εργαστηριακό μάθημα «Συστήματα
Αυτόματου Ελέγχου Ι» του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και στη συνέχεια
ο Πρόεδρος του τμήματος ανέφερε ότι εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα γίνει προσπάθεια
αναπλήρωσης του κενού μέσω τη συνδρομής άλλου πανεπιστημιακού υποτρόφου, από αυτούς που
ήδη συνεργάζονται με το τμήμα.
Θέμα 4ο: Ένταξη καθηγητή εφαρμογών κ. Σουλιώτη Γεωργίου σε τομέα.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζουν την
ένταξη του Καθηγητή Εφαρμογών κ. Σουλιώτη Γεωργίου στον τομέα Αυτοματισμού και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων.
Θέμα 5ο: Εκλογή διευθυντών εργαστηρίων.
Τα μέλη της συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη τους:
− το άρθρο 4 των αποφάσεων ίδρυσης των εργαστηρίων του τμήματος (Συστημάτων αυτομάτου
ελέγχου διεργασιών, ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και συλλογής δεδομένων, Νανοτεχνολογίας και προηγμένων υλικών, Συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, Ηλεκτρονικών στοιχείων,
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κυκλωμάτων και συστημάτων) που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 476/τ. Β′/27-3-2015.
− το άρθρο 3 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ. Α′/04-9-2009) σχετικά με τον ορισμό διευθυντή
εργαστηρίου,
μετά από διαλογική συζήτηση και εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ. Υφαντή Απόστολου, Καθηγητή
για τη διεύθυνση του εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Διεργασιών, Ψηφιακής
Επεξεργασίας Σημάτων και Συλλογής Δεδομένων, του κ. Σταθάτου Ηλία, Καθηγητή για τη
διεύθυνση του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών, του κ. Δροσόπουλου
Αναστάσιου, Αναπληρωτή Καθηγητή, για τη διεύθυνση του εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής
Ενέργειας και του κ. Βλαχόπουλου Πέτρου, Καθηγητή, για τη διεύθυνση του εργαστηρίου
Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων,
ομόφωνα αποφασίζουν
(α) τον ορισμό του κ. Υφαντή Απόστολου, Καθηγητή ως διευθυντή του εργαστηρίου Συστημάτων
Αυτομάτου Ελέγχου Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Συλλογής Δεδομένων,
(β) τον ορισμό του κ. Σταθάτου Ηλία, Καθηγητή ως διευθυντή του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας
και Προηγμένων Υλικών,
(γ) τον ορισμό του κ. Δροσόπουλου Αναστάσιου, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως διευθυντή του
εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
(δ) τον ορισμό του κ. Βλαχόπουλου Πέτρου, Καθηγητή, ως διευθυντή του εργαστηρίου
Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων.
Η θητεία των παραπάνω είναι τριετής και για τον ορισμό τους εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του Προέδρου του ιδρύματος.
Θέμα 6ο: Ορισμός υπεύθυνου εργαστηρίου Ηλεκτρολογικού Σχεδίου.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος, μετά από διαλογική συζήτησης ομόφωνα αποφασίζουν
τον ορισμό του κ. Καρέλη Δημητρίου, Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος ως υπεύθυνου του
Εργαστηρίου Ηλεκτρολογικού Σχεδίου μετά και από σύμφωνη γνώμη του ίδιου.
Θέμα 7ο: Άδεια μετακίνησης μέλους Ε.Π.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμ. 40211/05-10-2015
αίτηση του κ. Ηλία Σταθάτου, Καθηγητή του τμήματος, που επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, σχετικά με άδεια μετακίνησης του κατά το χρονικό
διάστημα από Τρίτη 20-10-2015 έως και Τετάρτη 21-10-2015 για τη συμμετοχή του στη διαδικασία
ενδιάμεσης πιστοποίησης του ερευνητικού προγράμματος Energy Autonomous smart greenhouse –
συντ. τίτλου Brite Greenhouse και κωδικό 11ΣΥΝ-7-298 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ομόφωνα εγκρίνουν
την άδεια απουσίας στον κ. Ηλία Σταθάτο καθότι για το διάστημα απουσίας του, οι όποιες
διδακτικές υποχρεώσεις του θα αναπληρωθούν από εμβόλιμες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και
τα έξοδα μετακίνησής και συμμετοχής στο συνέδριο καλύπτονται από πόρους του πιο πάνω
ερευνητικού προγράμματος το οποίο διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Θέμα 8ο: Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίων.
− Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 40621/06-102015 αίτηση του κ. Δροσόπουλου Αναστάσιου αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος, σχετικά με
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προμήθεια AC τροφοδοτικού DELL laptop XPS M1530 λόγω καταστροφής του υπάρχοντος,
ομόφωνα εγκρίνουν το αίτημα του προαναφερόμενου μέλους Ε.Π. του τμήματος.
− Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 40296/05-102015 αίτηση του κ. Ράπτη Παναγιώτη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του τμήματος, σχετικά με προμήθεια
αναλώσιμων για το εργαστήριο Ε.Η.Ε. & Αυτοματισμοί εκτιμώμενου κόστους 180€ καθώς και
για το εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας Ι εκτιμώμενου κόστους 350€, ομόφωνα εγκρίνουν το αίτημα
του προαναφερόμενου μέλους Ε.Τ.Ε.Π.
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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