ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 18-11-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 18-11-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική 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. Αναστάσιου Δροσόπουλου,
Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά την υπ’ αριθμ. 46583/03-11-2015 όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε με
τις 47380/09-11-2015 και 48361/13-11-2015 προσκλήσεις, προς συζήτηση των αναφερομένων σε
αυτή θεμάτων.
Παρόντες οι κ.κ.
1. Αναστάσιος Δροσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Μέλος
3. Λάμπρος Μπισδούνης, Καθηγητής, Μέλος
4. Βασίλειος Καψάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Δημήτριος Καρέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
6. Νικόλαος Σχοινάς, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
7. Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
8. Γεώργιος Αντωνόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
9. Γεώργιος Σουλιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
10. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Π., Μέλος
Απόντες λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων ήταν οι κ.κ. Απόστολος Υφαντής, Καθηγητής, Μέλος,
Λουκάς Χαδέλλης, Καθηγητής, Μέλος, Ηλίας Σταθάτος, Καθηγητής, 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.

Πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση φοιτητών.
Αιτήματα μελών Ε.Π. για προμήθεια εξοπλισμού.
Έγκριση εγγραφής εισαγομένου φοιτητή μη Ελληνικής καταγωγής.
Τροποποίηση ανάθεσης διδακτικού έργου σε μέλος Ε.Π.
Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-16.

Θέμα 1ο: Πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση φοιτητών.
 Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα τους πίνακες με την τοποθέτηση των
φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2015, που κατέθεσε η
επιτροπή πρακτικής άσκησης και οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος πρακτικού.
 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.
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Θέμα 2ο: Αιτήματα μελών Ε.Π. για προμήθεια εξοπλισμού.
 Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 44072/21-102015 αίτηση του κ. Καρέλη Δημητρίου επίκουρου καθηγητή του τμήματος, σχετικά με
προμήθεια Projector οροφής, λυχνίας προβολέα, βάσης οροφής projector και καλωδίου VGA 20
μέτρων συνολικού εκτιμώμενου κόστους 920,00€, λόγω μη σωστής λειτουργίας 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. 44790/23-102015 αίτηση του κ. Σουλιώτη Γεωργίου καθηγητή εφαρμογών του τμήματος, σχετικά με
προμήθεια φορητού υπολογιστή, πολυμηχανήματος, οθόνης υπολογιστή, συστήματος
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και καρέκλας γραφείου ως εξοπλισμού πρώτης
εγκατάστασης για το γραφείο του αιτούντος μέλους Ε.Π., συνολικού εκτιμώμενου κόστους
2.060,00€ ομόφωνα εγκρίνουν το αίτημα του προαναφερόμενου μέλους Ε.Π. του τμήματος.
 Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 48007/11-112015 αίτηση του κ. Δροσόπουλου Αναστάσιου αναπληρωτή καθηγητή και προέδρου του
τμήματος, σχετικά με προμήθεια μεταλλικής ταμπέλας και σφραγίδας για το γραφείο του
προέδρου, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 26,00€ ομόφωνα εγκρίνουν το αίτημα του
προαναφερόμενου μέλους Ε.Π. του τμήματος.
Θέμα 3ο: Έγκριση εγγραφής εισαγομένου φοιτητή μη Ελληνικής καταγωγής.
Η Συνέλευση του τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ατομικού φακέλου που
κατέθεσε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ο φοιτητής Χριστοφόρου Χριστόφορος του
Κωστάκη, Κυπριακής καταγωγής, που εισήχθη το ακαδ. έτος 2013-14 και έχοντας υπόψη την υπ’
αριθμ. Φ.151/146224/Α5/17-09-2015 εγκυκλίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.,
ομόφωνα εγκρίνει
την εγγραφή του εν λόγω φοιτητή, διότι πληρεί τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης εγκυκλίου.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση ανάθεσης διδακτικού έργου σε μέλος Ε.Π.
Τα μέλη της Συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους τη λήξη της θητείας του κ. Λάμπρου
Μπισδούνη, καθηγητή, ως προέδρου του τμήματος, ομόφωνα αποφασίζουν την ανάθεση πρόσθετου
διδακτικού έργου τεσσάρων ωρών στο μάθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (εργαστήριο) στον κ. Λάμπρο
Μπισδούνη με αντίστοιχη μείωση του διδακτικού έργου των πανεπιστημιακών υποτρόφων κ.κ.
Ντόκα Ιωάννη και Τσάκαλου Νικόλαου. Στους εν λόγω πανεπιστημιακούς υποτρόφους οι ώρες θα
καλυφθούν από λοιπό έργο.
Θέμα 5ο: Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-16.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3404/2005, ΦΕΚ 260 τ.Α,
2. την υπ. αριθμ.124005/Ε5/7-11-2005 Υ.Α. του Υ.Π.Ε.Π.Θ.,
3. τις διατάξεις του άρθρου 57 το Ν.4186/2013 ,Φ.Ε.Κ. 193 τ.Α,
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4. τις διαδικασίες τις απόφασης αριθ: Φ1/192329/Β3, Φ.Ε.Κ. 3185 τ. Β΄, 16-12-2013 όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92983/Ζ1 Φ.Ε.Κ. 1329 τ. Β΄, 02-7-2015.
5. τις αιτήσεις τις οποίες κατέθεσαν οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι,
6. το γεγονός ότι το τμήμα δεν διαθέτει στις ειδικότητες τον προβλεπόμενο αριθμό εκπαιδευτικών,
μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζουν
Α. τον ορισμό Επιτροπής κατάταξης, η οποία αποτελείται από τους κ.κ.
1. Αναστάσιο Δροσόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του τμήματος, Πρόεδρο
2. Απόστολο Υφαντή, Καθηγητή, Μέλος
3. Λουκά Χαδέλλη, Καθηγητή, Μέλος
4. Ηλία Σταθάτο, Καθηγητή, Μέλος
5. Λάμπρο Μπισδούνη, Καθηγητή, Μέλος
6. Βασίλειο Καψάλη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Μέλος
7. Βασίλειο Χαραλαμπάκο, Επίκουρο Καθηγητή, Μέλος
Β. τον ορισμό μελών Ε.Π του τμήματός μας και άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως
εξεταστές, βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα των
κατατακτηρίων εξετάσεων, που επίσης ορίζεται ως εξής:
HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
03-12-2015
09.00–11.00π.μ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΜΒΥΣΑΣ,
ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
07-12-2015
09.00–11.00 π.μ

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
09-12-2015
09.00–11.00 π.μ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
Ι

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Αναστάσιος Δροσόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κων/νος - Γεράσιμος Ακτύπης
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