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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

ΠΡΑΞΗ 14/26.11.2020 

 
Σήμερα ημέρα Πέμπτη 26.11.2020 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 
Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΝΒΒ46Μ9ΞΗ-ΝΒΛ), ύστερα από τη με ΑΠ: 96185/24.11.2020 
(Ορθή Επανάληψη 25.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.  

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
1. Έναρξη λειτουργίας 2ου κύκλου/παράτασης αντικειμένων του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο 

και Μετάδοσης». 
2. Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης». 
3. Έναρξη λειτουργίας 3ου κύκλου/παράτασης αντικειμένων του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμά-

των και Ευφυή Περιβάλλοντα». 
4. Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Πε-

ριβάλλοντα». 
5. Έγκριση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. 
6. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή 

του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών με έμ-
φαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» και 
κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP18793. 

7. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή 
του Τμήματος κ. Νικόλαου Μανουσάκη με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις Με-
γάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα» και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP18794. 

8. Ορισμός τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών υποψηφίων διδακτόρων. 
9. Εισηγήσεις επιτροπών επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. 
10. Φοιτητικά θέματα. 
11. Έγκριση εγγραφής εισαγόμενου φοιτητή στο Τμήμα με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-

αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

12. Εισήγηση για τον ορισμό από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών τριμελούς επιτροπής εξέ-
τασης φοιτητή σε μάθημα για το οποίο έχει αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές. 

13. Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021. 

14. Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματος στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή για την συνεπίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α . 
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15. Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Βασίλειου Ορ-
φανού. 

16. Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Παναγιώτη Μο-
ναχέλη. 

 
Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρευρίσκονται μέσω τηλεδιάσκεψης τα εξής μέλη της: 

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών  Μηχανικών: Κυριάκης-Μπιτζά-
ρος Ευστάθιος, Καθηγητής. (Εισήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης του 6ου 
θέματος και ανέλαβε την προεδρία της συνεδρίασης της Συνέλευσης) 

2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Μο-
ρώνης Αντώνιος, Καθηγητής. (Aνέλαβε την προεδρία της συνεδρίασης για τη συζήτηση των 
θεμάτων 1 έως και 5, λόγω απουσίας του προέδρου μέχρι και την έναρξη του 6ου θέματος, 
στην συνέχεια συμμετείχε κανονικά ως μέλος της Συνέλευσης και αποχώρησε από τη συνε-
δρίαση, πριν την έναρξη της συζήτησης του τελευταίου (13ου ) θέματος, λόγω διδακτικών 
υποχρεώσεων) 

3. Ο Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, 
Καθηγητής. 

4. Ο Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Αυτοματισμού:  
Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

5. Ο Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών: Σταύρακας Ηλίας, Καθηγητής. 
6. Ο Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου: Καλτσάς Γρηγόριος, Κα-

θηγητής.  
7. Η Διευθύντρια του Τομέα Ψηφιακών και Ενσωματωμένων Συστημάτων: Ραγκούση Μαρία, 

Καθηγήτρια. (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω προγραμματισμένης ιατρικής επίσκε-
ψης, πριν την έναρξη της συζήτησης του 6ου Θέματος) 

8. Ο Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος:  
Ζέρβας Ευάγγελος, Καθηγητής. 

9. Ο Διευθυντής του Τομέα Μετάδοσης – Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων:  
Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής. 

Μέλη Δ.Ε.Π., εκπρόσωποι των Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 
10. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής. 
11. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής. (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω διδακτικών υποχρεώ-

σεων, πριν την έναρξη της συζήτησης του 13ου Θέματος, το οποίο συζητήθηκε τελευταίο). 
12. Βυλλιώτης Ηρακλής, Λέκτορας Εφαρμογών. 
13. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια. 
14. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής. 
15. Καλκάνης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής. 
16. Καλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια. 
17. Καλύβας Δημήτριος, Καθηγητής. 
18. Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
19. Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας Εφαρμογών. 
20. Καραμπέτσος Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής. 
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21. Κουκουβίνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Εφαρμογών. 
22. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
23. Μαγγανά Φωτούλα, Λέκτορας Εφαρμογών. 
24. Μουτζούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής. 
25. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής. 
26. Πατρικάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής. 
27. Σαρρή Ελένη, Λέκτορας. 
28. Σίμος Ηρακλής, Επίκουρος Καθηγητής. 
29. Σινιόρος,Παναγιώτης Καθηγητής. 
30. Σταθόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής. 
31. Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
32. Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής. 
33. Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητής. 
34. Φωτόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής. 
35. Ο αναπληρωτής του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε-

κτρονικών Μηχανικών: Ορφανός Βασίλειος. 
36.  Ο εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών: Κατσούλης Στυλιανός. 
 
Από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης απουσιάζουν τα εξής μέλη Δ.Ε.Π., εκπρόσωποι των Τομέων του 
Τμήματος:  

1. Γουστουρίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
2. Κουλούρας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής. 
3. Μπόγρης Μηνάς, Λέκτορας Εφαρμογών. 
4. Σαββαΐδης Στυλιανός, Καθηγητής. 
5. Τριάντης Δήμος, Καθηγητής 

 
Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκονται εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς δεν έχουν υποδειχθεί. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται κατόπιν πρόσκλησης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Καθηγητής κ. Στυ-
λιανός Ποτηράκης Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» ως εισηγητής 
των θεμάτων 1, 2 και 5 και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος κ. Καλ-
λιόπη Τριανταφύλλου ως εισηγήτρια των θεμάτων 11 και 13. 
 
Πρόεδρος της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/04.08.2017) όπως ισχύει, ορίζεται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Καθηγητής κ. Αντώνιος Μορώνης αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο του 
Τμήματος Καθηγητή κ. Ευστάθιο Κυριάκη-Μπιτζάρο, ο οποίος αυτή την στιγμή μετέχει σε 
συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  
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Γραμματέας της Συνέλευσης του Τμήματος έχει ορισθεί, σύμφωνα με τη με ΑΠ: 60234/04.09.2020 
(ΑΔΑ: ΩΝΒΒ46Μ9ΞΗ-ΝΒΛ) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Η-
λεκτρονικών Μηχανικών για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, ο κ. Κίμων – Ιωάννης Σπυρόπουλος, διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση της Συνέ-
λευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Θέμα 1ο: Έναρξη λειτουργίας 2ου κύκλου/παράτασης αντικειμένων του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, 
Βίντεο και Μετάδοσης». 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος καλεί τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδο-
σης Καθηγητή κ. Στυλιανό Ποτηράκη για να ενημερώσει τη Συνέλευση σχετικά με το θέμα. Ο κ. Στυ-
λιανός Ποτηράκης ενημερώνει τη Συνέλευση, δέχεται σχετικές ερωτήσεις από τα μέλη της, τις ο-
ποίες απαντά και στη συνέχεια αποχωρεί. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 6890/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3257/Β΄/08.08.2018) «  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με τίτλο Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting 
Engineering)». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10436/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4879/Β΄/01.11.2018) Απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο Τε-
χνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering)». 

6. Τo πρακτικό 5/10.11.2020 (Θέμα 1ο ) της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης « Έναρξη λειτουργίας 2ου κύκλου /παράτασης αντι-
κειμένων του Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης». 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα  
 

την έναρξη της λειτουργίας του 2ου κύκλου/ παράταση αντικειμένων του ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, 
Βίντεο και Μετάδοσης. 
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Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται 4η Νοεμβρίου 2020 και λήξης η 30η Ιουνίου 2024 (μέγιστη διάρ-
κεια σπουδών 8 εξάμηνα). 
 
Θέμα 2ο: Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδο-
σης». 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος καλεί τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδο-
σης Καθηγητή κ. Στυλιανό Ποτηράκη για να ενημερώσει τη Συνέλευση σχετικά με το θέμα. Ο κ. Στυ-
λιανός Ποτηράκης ενημερώνει τη Συνέλευση, δέχεται σχετικές ερωτήσεις από τα μέλη της, τις ο-
ποίες απαντά και στη συνέχεια αποχωρεί. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 6890/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3257/Β΄/08.08.2018) «  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με τίτλο Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting 
Engineering)». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10436/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4879/Β΄/01.11.2018) Απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο Τε-
χνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering)». 

6. Τo πρακτικό 5/10.11.2020 (Θέμα 2ο ) της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
«Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδο-
σης». 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα  
 
εγκρίνει την τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και 
Μετάδοσης όπως προτείνεται στo πρακτικό 5/10.11.2020 (Θέμα 2ο ) της Συνεδρίασης της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. (σχετ.6), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτι-
κού. 
 
Θέμα 3ο: Έναρξη λειτουργίας 3ου κύκλου/παράτασης αντικειμένων του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα». 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
και Ευφυή Περιβάλλοντα Καθηγητή κ. Γρηγόριο Καλτσά για να ενημερώσει τη Συνέλευση σχετικά με 
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το θέμα. Ο κ. Γρηγόριος Καλτσάς ενημερώνει τη Συνέλευση και δέχεται σχετικές ερωτήσεις από τα 
μέλη της, τις οποίες απαντά. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ΄αριθμ. 6852/06.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 3214/Β΄/06.08.2018) απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο Διαδίκτυο των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10361/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4908/Β’/02.11.2018) απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχα-
νικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Το πρακτικό 4/14.11.2020 (Θέμα 3ο) της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα «Έναρξη λειτουργίας 3ου κύ-
κλου/παράτασης αντικειμένων του Π.Μ.Σ.». 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
την έναρξη της λειτουργίας του 3ου κύκλου του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περι-
βάλλοντα.  
Ως ημερομηνία έναρξης του 3ου κύκλου ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2020 και αντίστοιχα ως ημερο-
μηνία λήξης ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2022. 
Εγκρίνει την παράταση του έργου έως 28/02/2030. 
 
Θέμα 4ο: Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευ-
φυή Περιβάλλοντα». 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
και Ευφυή Περιβάλλοντα Καθηγητή κ. Γρηγόριο Καλτσά για να ενημερώσει την Συνέλευση σχετικά 
με το θέμα. Ο κ. Γρηγόριος Καλτσάς ενημερώνει την Συνέλευση και δέχεται σχετικές ερωτήσεις από 
τα μέλη της, τις οποίες απαντά. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ΄αριθμ. 6852/06.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 3214/Β΄/06.08.2018) απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο Διαδίκτυο των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10361/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4908/Β’/02.11.2018) απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχα-
νικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Το πρακτικό 4/14.11.2020 (Θέμα 4ο) της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα «Τροποποίηση συνολικού προ-
ϋπολογισμού Π.Μ.Σ». 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
εγκρίνει την τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
Ευφυή Περιβάλλοντα όπως προτείνεται στo πρακτικό 4/14.11.2020 (Θέμα 4ο ) της Συνεδρίασης της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. (σχετ.6), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
πρακτικού. 
 
Θέμα 5ο: Έγκριση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
και Ευφυή Περιβάλλοντα Καθηγητή κ. Γρηγόριο Καλτσά για να ενημερώσει τη Συνέλευση σχετικά με 
το θέμα για το εν λόγω Π.Μ.Σ. Ο κ. Γρηγόριος Καλτσάς ενημερώνει την Συνέλευση και δέχεται σχε-
τικές ερωτήσεις από τα μέλη της, τις οποίες απαντά. 
Έπειτα ο Πρόεδρος καλεί τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης Καθη-
γητή κ. Στυλιανό Ποτηράκη για να ενημερώσει την Συνέλευση σχετικά με το θέμα για το εν λόγω 
Π.Μ.Σ. Ο κ. Στυλιανός Ποτηράκης ενημερώνει την Συνέλευση, δέχεται σχετικές ερωτήσεις από τα 
μέλη της, τις οποίες απαντά και στην συνέχεια αποχωρεί. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ΄αριθμ. 6852/06.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 3214/Β΄/06.08.2018) απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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με τίτλο Διαδίκτυο των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10361/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4908/Β’/02.11.2018) απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχα-
νικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Την υπ’ αριθμ. 6890/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3257/Β΄/08.08.2018) «  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting 
Engineering)». 

7. Την υπ’ αριθμ. 10436/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4879/Β΄/01.11.2018) Απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο Τε-
χνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering)». 

8. Την υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.20218 (Φ.Ε.Κ. 3387/Β΄/10.08.2018) απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 
φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.». 

9. Την υπ΄αριθμ. 83842/Ζ1/01.07.2020 (Φ.Ε.Κ. 2726/Β΄/03.07.2020) απόφαση του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο δια-
θέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενεια-
κού)». 

10. Τo πρακτικό 5/10.11.2020 (Θέμα 3ο ) της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης «Φοιτητικά Θέματα – Απαλλαγή τελών φοίτησης». 

11. Το πρακτικό 4/14.11.2020 (Θέμα 2ο) της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής επι-
λογής των φοιτητών που δικαιούνται απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης στο ΠΜΣ κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021». 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
απαλλάσσει από τα τέλη φοίτησης τους παρακάτω φοιτητές των Π.Μ.Σ. του Τμήματος: 

1. Εμμανουήλ Δεμενεόπουλο, φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή 
Περιβάλλοντα». 

2. Αντώνιο Πάτση, φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλο-
ντα». 

3. Ιωάννη Συμεωνίδη, φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης». 
 
Στο σημείο αυτό (πριν την έναρξη της συζήτησης του 6ου Θέματος) εισέρχεται ο Πρόεδρος του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Καθηγητής κ. Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος 
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και αναλαμβάνει την Προεδρία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρ-
θρου 23 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017). Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της συνέ-
λευσης για τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου.  
 
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Κα-
θηγητή του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών με 
έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» και 
κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP18793. 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 6ου Θέματος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρακαλεί το μέλος 
Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνο Καλκάνη, Επίκουρο Καθηγητή να αποχωρήσει από την τηλε-
διάσκεψη διότι το θέμα τον αφορά. Επίσης παρακαλεί τον αναπληρωτή του εκπροσώπου των μελών 
Ε.ΔΙ.Π. κ. Βασίλειο Ορφανό και τον εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. κ. Στυλιανό Κατσούλη να αποχω-
ρήσουν από την τηλεδιάσκεψη, διότι βάσει της παρ. 19 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 δε μετέχουν 
κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος. Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλκάνης, Βασίλειος Ορφανός και 
Στυλιανός Κατσούλης αποχωρούν από την τηλεδιάσκεψη και αρχίζει η συζήτηση του θέματος. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της α-

νώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως 
ισχύει. 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Φ.Ε.Κ. 
225/Β΄/31.01.2017) όπως τροποποιήθηκε με όπως τροποποιήθηκε με την  
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Φ.Ε.Κ. 2657/Β΄/30.06.2020) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ πρωτ. Φ.122/43/55760/Ζ2/04.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΖΡ4653ΠΣ-
4ΝΕ) «Παρέχονται διευκρινήσεις». 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

7. Την αίτηση με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 61399/25.11.2020 του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή του 
Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ για τη μονιμοποί-
ησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών 
με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστά-
σεις» και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP18793. 

8. Το Φ.Ε.Κ. 1099/Γ΄/03.11.2017 διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη στη βαθμίδα του Επί-
κουρου Καθηγητή επί θητεία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών με έμ-
φαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις». 

9. Το Φ.Ε.Κ. 473/Γ΄/27.04.2018 αυτοδίκαιης μεταφοράς της θέσης του κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
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Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικεί-
μενο  «Μηχανική Υλικών με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομη-
χανολογικές Εγκαταστάσεις».  

10. Το γεγονός ότι έχουν ότι έχουν παρέλθει τρία έτη θητείας του κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη στην 
θέση του Επίκουρου Καθηγητή. 

11. Το γεγονός ότι ο κ. Κωνσταντίνος Καλκάνης υπέβαλε αίτηση μονιμοποίησης στην βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητής εντός 2 μηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας του. 

12. Το γεγονός ότι στο Τμήμα υπηρετούν περισσότερα από σαράντα (40) μέλη Δ.Ε.Π. 
13. Το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

α) διαπιστώνει ότι στο μητρώο εσωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν υπάρχουν μέλη στη βαθμίδα του Κα-
θηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή με ίδιο γνωστικό αντικεί-
μενο με αυτό του υπό μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή, 

β) διαπιστώνει ότι υπάρχουν έντεκα (11) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο: 
β1. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά 
Ισχύος και Εφαρμογές στα Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας». (ΦΕΚ διορισμού: 
Γ’ 1036/19.09.2018 ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9259). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=197 
Ο κ. Βόκας είναι διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από την ίδια σχολή και το ίδιο ίδρυμα.  Το 
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ, όσον αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στα Ηλεκτρονικά Ισχύος, τα οποία 
έχουν ευρεία εφαρμογή και σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το ερευνητικό έργο του κ. 
Βόκα παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη διερεύνηση και χρήση καινοτόμων υλικών στα συστήματα ΑΠΕ. 
 
β2. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνικές 
Εφαρμογές». (ΦΕΚ διορισμού: 157/Γ/24-2-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10331). 
Βιογραφικό σημείωμα: https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_Ioannidis_GR.pdf  
Ο κ. Ιωαννίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα.  Το ερευνητικό έργο του κ. Ιωαννίδη παρουσιάζει συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη 
διερεύνηση και χρήση καινοτόμων υλικών σε συστήματα ηλεκτρονικών ισχύος, όπως διατάξεις 
ελέγχου κινητήριων συστημάτων, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προηγμένες βιομηχανικές 
εφαρμογές ισχύος, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων τόσο στον κτηριακό όσο και στο βιομηχανικό τομέα.  

ΑΔΑ: ΩΚΡΝ46Μ9ΞΗ-Η6Η



Σελίδα 11 από 62 
 

 
β3. Καλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». (ΦΕΚ διορισμού: 1801/Β/25-07-2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19623).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_%CE%9Aalogeropoulou_el.pdf 
Η κα Καλογεροπούλου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ και κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό της αντικείμενο και το ερευνητικό της έργο είναι συναφή 
με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς η τεχνολογία υλικών αφορά 
στη μελέτη και κατανόηση της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών, τις τεχνικές επεξεργασίας των 
υλικών, των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος, τη σύνθεση, τον έλεγχο και την τροποποίηση υλικών, 
την οικονομική και οικολογική διάσταση των νέων υλικών. Επίσης η κ. Καλογεροπούλου έχει πλού-
σιο ερευνητικό έργο με στόχο τη βελτίωση των μηχανικών  ιδιοτήτων διαφόρων υλικών και της α-
ντοχής τους. 
β4. Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». (ΦΕΚ διο-
ρισμού: 255/Γ/18-3-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6711).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_Kaminaris_el.pdf 
Ο κ. Καμινάρης είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κατέχει διδακτορικό δί-
πλωμα από το ίδιο ίδρυμα.  Το ερευνητικό του έργο παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικεί-
μενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και διερεύνηση σφαλ-
μάτων / αστοχίας υλικών και εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης τάσης οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 
 
β5. Μαλατέστας Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποί-
ηση, Προσομοίωση, Δυναμική Ανάλυση Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημάτων Ηλεκτρικής Κίνη-
σης». (ΦΕΚ διορισμού: 74/23-03-2006) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 5835).  
Βιογραφικό σημείωμα:  https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_Malatestas_el.pdf 
Ο κ. Μαλατέστας είναι Διπλωματούχος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 
του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι οι ηλεκτρικές μηχανές και τα συστήματα κίνησης αποτε-
λούν βασική συνιστώσα σε μια σειρά ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο του κ. Μαλατέστα εστιάζει στις ηλεκτρικές μηχανές και στον έλεγχο συστημάτων 
ηλεκτρικής κίνησης, και ειδικότερα και στη διερεύνηση συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων των υλι-
κών, που ενσωματώνονται σε αυτά. 
 
β6. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά 
Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα και Εφαρμογές». (ΦΕΚ διορισμού: 1038/τ.Γ'/5-8-2014) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
18587).  
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Βιογραφικό σημείωμα: https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_Moronis_el.pdf 
Ο κ. Μορώνης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το γνωστικό 
του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι 
τα Ενεργειακά Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα βρίσκουν εφαρμογές σε μια σειρά ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Το ερευνητικό του έργο παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικεί-
μενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και διερεύνηση συμπε-
ριφοράς, σφαλμάτων / αστοχίας υλικών και εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής  τάσης, 
οι οποίες υφίστανται σε σημαντικό ποσοστό εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 
 
β7. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο  «Γενικά Ηλεκτρονικά» 
(ΦΕΚ διορισμού: 251/06-11-02/ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19009).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_PAPAGEORGAS_2020_gr.pdf 
Ο κ. Παπαγέωργας διαθέτει πτυχίο και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο 
είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα και διατάξεις ενσωματώνονται σε διατάξεις ελέγχου και παρακολούθησης της καταπό-
νησης των υλικών. Το ερευνητικό του έργο παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του 
υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ανάπτυξη ενσωματωμέ-
νων και ασύρματων δικτύων αισθητήρων με εφαρμογές μεταξύ άλλων σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ και 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
 
β8. Ράμπιας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνικά 
και Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές Αυτών στην Ενεργειακή Τεχνολογία». (ΦΕΚ διορισμού: 260/07-
12-88) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 332 ). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=310 
Ο κ. Ράμπιας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός του University College 
του Cardiff, του Ηνωμένου Βασιλείου, και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Wolfson Centre for 
Magnetics Technology (UCC), του Ηνωμένου Βασιλείου. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές 
με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι τόσο τα ηλεκτροτεχνικά όσο 
και τα μαγνητικά υλικά και οι εφαρμογές τους αποτελούν βασική συνιστώσα στη σχεδίαση εξοπλι-
σμού κτιριακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών συστημάτων, και ειδικά για θέματα ΑΠΕ. Το ερευ-
νητικό του έργο παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη διερεύνηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς 
αυτών των υλικών. 
 
β9. Σινιόρος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις - Τεχνολογία Μετρήσεων». (ΦΕΚ διορισμού: 755/Γ/10-08-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
19068). Βιογραφικό σημείωμα:  
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http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=572 
Ο κ. Σινιόρος είναι Πτυχιούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου του Τορίνο της Ιταλίας και κατέχει Διδα-
κτορικό Δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Σόφιας - Βουλγαρία. 
Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέ-
λους ΔΕΠ, διότι η τεχνολογία μετρήσεων περιλαμβάνει την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων για την 
πειραματική ανάλυση της συμπεριφοράς και τον έλεγχο στοιχείων εξοπλισμού ΑΠΕ και κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Το ερευνητικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονι-
μοποίηση μέλους ΔΕΠ , διότι αφορά σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων, 
διαφόρων δυναμικοτήτων καθώς και διατάξεις αισθητηρίων μέτρησης - με στόχο την αυτοματοποί-
ηση της λήψης σειράς μετρήσεων σε διάφορα σημεία για διαφορετικά μεγέθη με παράλληλη απο-
μνημόνευση συγκριτικών αποτελεσμάτων - τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική συνι-
στώσα σε συστήματα παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας συστημάτων ΑΠΕ. 
 
β10. Σταύρακας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Τεχνολογίες 
Ηλεκτρικών Μετρήσεων». (ΦΕΚ διορισμού: τ.Γ, 1176 23.11.2017) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18120). 
Βιογραφικό σημείωμα: http://edml.uniwa.gr/cvs/stavrakas_cv_el.pdf 
Ο κ. Σταύρακας είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Αθήνας και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Brunel, U.K. Το γνωστικό 
του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι 
τα ηλεκτρικά κυκλώματα και ειδικότερα οι τεχνολογίες ηλεκτρικών μετρήσεων εφαρμόζονται στη 
μελέτη, σχεδιασμό και έλεγχο της καταπόνησης των υλικών. Το ερευνητικό έργο του κ. Σταύρακα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων για τον ηλεκτρικό – αλλά 
και οπτικό - χαρακτηρισμό υλικών, διατάξεων και συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή στη 
μηχανική των υλικών.  
 
β11. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά με Έμφαση στις Εφαρμογές των Υψηλών Τάσεων». 
(ΦΕΚ διορισμού: 204/Γ/8-3-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1759).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://eee.uniwa.gr/CVs/CV_Psomopoulos_el.pdf 
Ο κ. Ψωμόπουλος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ και 
κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με 
αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι οι Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και τα Υλικά 
με έμφαση στις εφαρμογές Υψηλών Τάσεων έχουν άμεση σχέση ιδιαίτερα στη μελέτη, σχεδίαση, 
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  όλων των τύπων και επιπέδου 
τάσεων, αλλά και εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Το ερευνητικό έργο του κ. Ψωμόπουλου είναι επίσης συνα-
φές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων τη μετρολογία και ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και τη διε-
ρεύνηση συμπεριφοράς, σφαλμάτων/αστοχίας υλικών και εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
υψηλής τάσης και εγκαταστάσεων/εξοπλισμού ΑΠΕ. 
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(γ) διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω ένδεκα (11) μελών για την επιλογή επτά (7) τακτικών 
μελών και τεσσάρων (4) αναπληρωτών τους, σύμφωνα με τις παρ. 3(α) και 3(γ) του άρθρου 19 του 
Ν.4009/2011 όπως ισχύουν. Από την κλήρωση προκύπτουν τα εξής εσωτερικά μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος:  
 
Τακτικά εσωτερικά μέλη (με αλφαβητική σειρά):  

1. Βόκας Γεώργιος 
2. Ιωαννίδης Γεώργιος 
3. Καλογεροπούλου Σοφία  
4. Καμινάρης Σταύρος 
5. Ράμπιας Ιωάννης  
6. Σινιόρος Παναγιώτης 
7. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος 

Αναπληρωματικά εσωτερικά μέλη (με τη σειρά που εξέρχονται τα ονόματά τους από την 
κληρωτίδα): 

1. Μορώνης Αντώνιος 
2. Παπαγέωργας Παναγιώτης 
3. Σταύρακας Ηλίας 
4. Μαλατέστας Παντελής 

 
δ) διαπιστώνει ότι στο μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν υπάρχουν μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του 
υπό μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή, 
 
ε) διαπιστώνει ότι υπάρχουν τριάντα τέσσερα (34) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο: 
 
ε.1. Γεωργιάδης Χαράλαμπος, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών του ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 206/27-8-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
18213). Βιογραφικό σημείωμα:  
http://mechan.ntua.gr/PERSONEL-DEP/SELIDES%20DEP/GEORGIADIS/Brief_CV.htm 
Ο κ. Γεωργιάδης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές 
με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι αφορά στη μηχανική του παραμορφώσιμου στε-
ρεού και ειδικότερα στη Μηχανική των θραύσεων. Το ερευνητικό έργο του κ. Γεωργιάδη περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, θέματα μηχανικής των θραύσεων, θερμομηχανικά προβλήματα, βισκοελαστι-
κότητα και οπτικές πειραματικές τεχνικές. Ως εκ τούτου και το ερευνητικό του έργο είναι συναφές 
με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. 
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ε.2. Γκόνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο 
«Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων» (ΦΕΚ διορισμού 51/τ.Γ'/25-01-2019) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 13168).  
Βιογραφικό σημείωμα:  http://users.ntua.gr/igonos/JFGEng.htm 
Ο κ. Γκόνος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Διπλωματούχος Παιδαγωγός 
της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και κατέχει 
διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το γνωστικό του αντικείμενο 
περιλαμβάνει στοιχεία που βρίσκουν εφαρμογή στις βιομηχανικές διατάξεις και 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις μετρήσεις 
και την προστασία συστημάτων ισχύος τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στη διερεύνηση συμπεριφοράς, 
σφαλμάτων / αστοχίας υλικών και εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής  τάσης και ΑΠΕ. 
 
ε.3. Γκότσης Αλέξανδρος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθετα Υλικά» (ΦΕΚ διορισμού: Γ 1802 – 30.12.2014) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 18225). Βιογραφικό σημείωμα:   
https://www.tuc.gr/index.php?id=5639&tx_tuclabspersonnel_pi3%5Bpersonid%5D=281 
Ο κ. Γκότσης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Virginia Polytechnic Institute and State University, των ΗΠΑ. Το 
γνωστικό αντικείμενο του κ. Γκότση είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι 
αφορά στη μηχανική υλικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Στο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και η μορφολογία των μη 
αναμίξιμων μιγμάτων πολυμερών, το μηχανισμό που οδηγούν σε αυτήν και τον τρόπο που 
επηρεάζει τις τελικές μηχανικές ιδιότητες του υλικού τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι αφορούν και εφαρμόζονται στη Μηχανική 
Υλικών.   
 
ε.4. Γκούμα Πελαγία-Ειρήνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πα-
νεπιστημίου του Τέξας, Άρλινγκτον, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9917).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://mentis.uta.edu/explore/profile/pelagia%20-irene%20-gouma 
Η κ. Γκούμα είναι Διπλωματούχος φυσικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-
τέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ, Ηνωμένου Βασιλείου. Το γνω-
στικό αντικείμενο της Κας Γκούμα είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι 
αφορά στην επιστήμη και τη Τεχνολογία υλικών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 
διερεύνηση νέων υλικών για συλλογή ενέργειας και κατά συνέπεια, είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ όσον αφορά στη μηχανική των υλικών με έμφαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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ε.5. Δεληγιάννη Δέσποινα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων &  Αεροναυπηγών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «EΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ» (ΦΕΚ διορισμού: Γ’ 885/07.08.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18592 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.mead.upatras.gr/didaskontes/deligianni/ 
Η κ. Δεληγιάννη είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. 
Το γνωστικό αντικείμενο της Κας Δεληγιάννη είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ διότι πραγματεύεται την εμβιομηχανική με ιδιαίτερη έμφαση στη μηχανική συμπεριφορά. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν διάδοση υπερήχων στα οστά και δια μηχανικών ιδιο-
τήτων, τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ όσον αφορά στη μηχανική των υλικών. 
ε.6. Δούκας Χρυσόστομος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο 
«Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» (527/τ.Γ'/10-4-
2019) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 22057).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/187 
Ο κ. Δούκας είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το γνωστικό αντικείμενο και το 
επιστημονικό έργο του κ. Δούκα είναι συναφή με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι 
αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με χρήση διάφορων 
τεχνικών και αλγορίθμων, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας συστημάτων ΑΠΕ 
 
ε.7. Δροσόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (ΦΕΚ διορισμού: 300/02-12-03) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 2969). Βιογραφικό σημείωμα:  
https://www.ece.uop.gr/wp-content/uploads/2019/06/CV_Drosopoulos_greek-John-Dorsai.pdf 
Ο κ. Δροσόπουλος είναι διπλωματούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει διδακτο-
ρικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο McMaster, Hamilton, Ontario του Καναδά. Το ερευνητικό του 
αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ , διότι, μεταξύ άλλων, περι-
λαμβάνει μοντελοποίηση και σχεδίαση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, στα οποία κρίσιμη συνι-
στώσα είναι και οι ιδιότητες και η συμπεριφορά των υλικών που ενσωματώνονται σε αυτά. 
 
ε.8. Ζάσπαλης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (ΦΕΚ 
διορισμού: 1246/31-12-2010 τΓ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:19539).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://cheng.auth.gr/%ce%b4%ce%b5%cf%80-v1/zaspalis/ 
Ο κ. Ζάσπαλης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει 
διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Τβέντε στην Ολλανδία. Το γνωστικό αντικείμενο του 
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κ. Ζάσπαλη είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι αφορά στην επιστήμη 
και τη Τεχνολογία υλικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σύνθεση, ιδιότητες και 
εφαρμογές διάφορων κλάσεων υλικών. 
 
ε.9. Θεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». (ΦΕΚ διορισμού: 
17/22-1-02 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17443 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://comse.chemeng.ntua.gr/dntpage.html 
Ο κ. Θεοδώρου είναι Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ). Το 
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι η 
επιστήμη και τεχνική των υλικών αποτελούν βασική συνιστώσα της Μηχανικής Υλικών. Το 
ερευνητικό έργο του κ. Θεοδώρου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εφαρμογές στατιστικής μηχανικής 
και διερεύνηση σε νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας, θέματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
τη μηχανική υλικών και για το λόγο αυτό κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. 
 
ε.10. Καραμάνης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο  «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ 
διορισμού: 344/13-3-2019/τ. Γ') (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6145).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://www.env.upatras.gr/files/profiles/karamanis_cv_gr.pdf 
Ο κ. Καραμάνης είναι διπλωματούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατέχει διδακτο-
ρικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο αφορά σε εναλλακτικές μορφές ε-
νέργειας, στα συστήματα των οποίων η διερεύνηση και χρήση καινοτόμων υλικών αποτελεί κρίσιμη 
συνιστώσα. 
 
ε.11. Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, με γνωστικό αντικείμενο 
«Αιολική Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού: 871/τ.Γ΄/02-08-2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1877).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://ece.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/11/Karapidakis_Greek.pdf 
Ο κ. Καραπιδάκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Ίδρυμα. Το γνω-
στικό του αντικείμενο αφορά σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στα συστήματα των οποίων η διε-
ρεύνηση και χρήση καινοτόμων υλικών αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα. Κατά συνέπεια το γνωστικό 
αντικείμενο του κου Καραπιδάκη είναι συναφές με το αντικείμενο με του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ στο πλαίσιο της μηχανικής υλικών με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 
ε.12. Κατσαράκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία 
Υλικών» (ΦΕΚ διορισμού: 1912/Β/7-8-2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 693).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://ece.hmu.gr/melh-d-e-p/katsan/ 
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Ο κ. Κατσαράκης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πολυτεχνείο του Graz στην Αυστρία. Το γνωστικό αντικεί-
μενο του κ. Κατσαράκη αφορά στη Τεχνολογία υλικών και κατ’ επέκταση στην τεχνολογία περιβάλ-
λοντος, επιδεικνύοντας έτσι συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ στο πλαίσιο της μηχανικής υλικών με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 
ε.13. Κουρκουλής Σταύρος, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ» (ΦΕΚ διορισμού: 244/24-03-15τ.Γ΄)(ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 
19760).  
Βιογραφικό σημείωμα:  http://semfe.ntua.gr/el/faculty-members/item/66-kourkoulis-stayros 
Ο κ. Κουρκουλής είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Τόσο το γνωστικό του αντικείμενο όσο 
και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποί-
ηση μέλους ΔΕΠ καθώς αφορούν στη μηχανική υλικών εν γένει. 
 
ε.14. Κτενά Αφροδίτη, Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (ΦΕΚ διορισμού: Γ 372/26-4-2017) (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 9986 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.core.uoa.gr/tmima/prosopiko/meli_didaktikoy_ereynitikoy_prosopikoy_dep/kathigite
s_protis_bathmidas/afroditi_ktena/ 
Η κα. Κτενά είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Bridgeport, ΗΠΑ 
και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Carnegie-Mellon των ΗΠΑ. Το γνωστικό 
αντικείμενο της κας Κτενά είναι συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ λόγω 
συνάφειας μεταξύ ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων και εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα μεταξύ άλλων αφορούν σε αισθητήρες και 
μετρητικά συστήματα, μη καταστροφικό έλεγχο δια μαγνητισμού και microgrids ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Για τους λόγους αυτούς,  το επιστημονικό έργο της Κας Κτενά είναι σε συνάφεια 
με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ τόσο όσον αφορά τη μηχανική 
υλικών όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 
ε.15. Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική του συνεχούς μέσου 
με έμφαση στη μελέτη της θερμομηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών με τη χρήση 
αναλυτικών, αριθμητικών και πειραματικών τεχνικών» (ΦΕΚ διορισμού: 206/27-8-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9667 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.mead.upatras.gr/didaskontes/kostopoulos/ 
Ο κ. Κωστόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 
γνωστικό του αντικείμενο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων σχεδιασμό, ανάλυση και βελτιστοποίηση σύνθετων (ελαφρών) δομών, Μη Καταστροφική Ε-
πιθεώρηση & Αξιολόγηση Μηχανικών Κατασκευών, Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας, 
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θραύση και κόπωση υλικών και δομών σύνθετων υλικών, life cycle analysis σύνθετων υλικών, είναι 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι αφορούν τη μηχανική 
υλικών με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
ε.16. Μανωλάκος Δημήτριος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ.» (Φ.Ε.Κ. διορ. 89/30-03-2006 τ.ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4395). Βιογραφικό 
σημείωμα: http://users.ntua.gr/manolako/CV-en.pdf  &   http://www.mech.ntua.gr/gr/manolakos 
Ο κ. Μανωλάκος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του 
αντικείμενο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν, μεταξύ άλλων, μοντελοποίηση με τη 
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων της συμπεριφορά υλικών υπό επεξεργασία, Θεωρητικές πτυ-
χές της πλαστικότητας και της διάδοσης τασικών κυμάτων, καθιστώντας τα συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι αφορούν τη Μηχανική υλικών. 
 
ε.17. Ματίκας Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Επιφανειών-
Διεπιφανειών (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)» (ΦΕΚ διορισμού: 101/11-2-2009 τ. Γ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
8604).  
Βιογραφικό σημείωμα:  http://www.materials.uoi.gr/matikas.php 
Ο κ. Ματίκας είναι πτυχιούχος φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει 
διδακτορικό δίπλωμα από το Πολυτεχνείο Compiègne Γαλλίας. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι 
συναφές με αυτό του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ καθώς αφορά σε μηχανική συμπεριφορά 
επιφανειών-διεπιφανειών, αντικείμενο της μηχανικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μεταξύ 
άλλων εστιάζουν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών «υγιούς λειτουργίας - health monitoring» για 
αξιολόγηση της φθοράς και πρόγνωση ζωής τεχνολογικών υλικών και δομών που υφίστανται 
περιβαλλοντική γήρανση και μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών. Για τους λόγους αυτούς, 
τόσο το γνωστικό του αντικείμενο όσο και το επιστημονικό του έργο εν γένει, είναι σε συνάφεια με 
το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ.   
 
ε.18. Μαυροματάκης Φώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με γνωστικό 
αντικείμενο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ» (ΦΕΚ διορισμού: 1702/Γ/17-
12-2014) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18721).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://ece.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/cv-mavromatakis.pdf 
Ο κ. Μαυροματάκης είναι πτυχιούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο αφορούν, 
μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων, τη μελέτη των παραγόντων μείωσης 
της αποδοτικότητας αυτών, με τη διερεύνηση και την ενσωμάτωση καινοτόμων υλικών και 
διατάξεων. Για τον λόγο αυτό κρίνονται συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση 
μέλους ΔΕΠ. 
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ε.19. Μεγαρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Illinois στο Chicago, με γνωστικό αντικείμενο: “Mechanical Engineering” (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 3757).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://mie.uic.edu/profiles/constantine-m-megaridis/ 
Ο κ. Μεγαρίδης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και 
κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ. Στο γνωστικό του αντικείμενο 
και στο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φαινόμενα διεπαφών και μηχανική 
επιφανειών αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση 
μέλους ΔΕΠ, διότι αφορούν στη μηχανική υλικών. 
 
ε.20. Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 
και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» (ΦΕΚ 
διορισμού: 3145/τ.Β'/31-07-2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6068 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://robotics.teicm.gr/user-2/balouktsis/?profiletab=bio 
Ο κ. Μπαλουκτσής είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός από την 
Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Το ερευνητικό έργο του παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και στη διερεύνηση και χρήση 
καινοτόμων υλικών σε συστήματα προηγμένων εφαρμογών ισχύος καθώς επίσης και συστημάτων 
ΑΠΕ.  
ε.21. Παπαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (ΦΕΚ διορισμού: 
(τ.Γ) 78/03.02.2009) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 8371).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://www.afp.aua.gr/?page_id=1347 
Ο κ. Παπαδάκης απέκτησε το Δίπλωμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Διδακτορικό 
Δίπλωμα από το ίδιο Ίδρυμα. Το ερευνητικό έργο του παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και στη 
διερεύνηση και χρήση καινοτόμων υλικών σε συστήματα προηγμένων εφαρμογών ισχύος καθώς 
επίσης και συστημάτων ΑΠΕ.  
 
ε.22. Πολύζος Δημοσθένης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΟΣΗΣ» (ΦΕΚ διορισμού: 187/3-8-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6418).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.mead.upatras.gr/didaskontes/polyzos/ 
Ο κ. Πολύζος απέκτησε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 
Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο 
εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη μελέτη φαινομένων κυματικής διάδοσης σε σύνθετα, μη-ομογενή 
υλικά και βιοϋλικά. Τεχνικές ομογενοποίησης, τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου (ακουστική 
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εκπομπή, υπέρηχοι, ακουστο-υπέρηχοι), τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στο επίπεδο της Μηχανικής Υλικών. 
ε.23. Προβατίδης Χριστόφορος, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» (ΦΕΚ διορισμού: 638/13-08-09 τ.Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18877).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://users.ntua.gr/cprovat/ 
Ο κ. Προβατίδης απέκτησε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο εστιά-
ζουν, μεταξύ άλλων, ελαφρές και Μεταλλικές κατασκευές, Βιοϊατρική Τεχνολογία-Εμβιομηχανική, 
βέλτιστο Σχεδιασμό Κατασκευών και πειραματική μελέτη σύνθετων υλικών, τα οποία είναι συναφή 
με τη μηχανική υλικών με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

ε.24. Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 641/20-06-2013/τ.Γ) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9772).  
Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/CVs/CV-PROVIDAKIS.pdf 
Ο κ. Προβιδάκης απέκτησε το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο εστιάζουν, μεταξύ 
άλλων, στην αντοχή υλικών, τα "ευφυή" υλικά, πειραματική μηχανική και μη-καταστρεπτικές 
τεχνικές ελέγχου των δομικών υλικών, όπως επίσης στην ενόργανη παρακολούθηση της δομικής 
κατάστασης των κατασκευών, τα οποία είναι συναφή με τη Μηχανική υλικών με έμφαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
 
ε.25. Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» (ΦΕΚ 
διορισμού: Γ’ 1126/08.10.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9155).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://cheng.auth.gr/%CE%B4%CE%B5%CF%80-v1/sarigiannis-dimosthenis 
Ο κ. Σαρηγιάννης απέκτησε το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της California, Berkeley, των ΗΠΑ. Το γνωστικό 
του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη μελέτη και σχεδιασμό 
βιομηχανικών συστημάτων για τη μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος, στην οποία 
διαδικασία σημαντικό ρόλο κατέχει  η διερεύνηση και χρήση καινοτόμων υλικών. 
 
ε.26. Σπίτας Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του 
Πανεπιστημίου Nazarbayev στο Καζακστάν, με γνωστικό αντικείμενο “MECHANICAL ENGINEERING 
ENGINEERING DESIGN; STRUCTURAL MECHANICS; MECHANISM THEORY” (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10139 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://nu.edu.kz/faculty/christos-spitas#home 
Ο κ. Σπίτας απέκτησε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και το Διδακτορικό Δίπλωμα από ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του 
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έργο εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό προηγμένων συστημάτων με βάση τη μηχανική, και 
κρίνονται συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. 
 
ε.27. Στούμπος Αθανάσιος, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", με γνωστικό αντικείμενο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (ΦΕΚ διορισμού: ΦΕΚ 521 / 24- 10-2013.) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 18227).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://www.cres.gr/kape/present/cv/stoubos.htm 
Ο κ. Στούμπος απέκτησε το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το Διδακτορικό Δίπλωμα από το von Karman Institute Βελγίου. Το γνωστικό του αντικείμενο και το 
ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης του υπό μονιμοποίηση 
επίκουρου καθηγητή καθώς εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην ευρύτερη θεματική περιοχή της 
Ενέργειας και του Περιβάλλοντος με έμφαση στις τεχνολογίες ΑΠΕ, όπου σημαντικό ρόλο κατέχει  η 
διερεύνηση και η χρήση καινοτόμων υλικών. 
 
ε.28. Σωτηροπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» (ΦΕΚ διορισμού: 2182/Β/4-9-
2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1715 ).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://civil.aspete.gr/el/staff/anastasia-sotiropoulou 
Η κ. Σωτηροπούλου απέκτησε το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Ίδρυμα. Το γνωστικό της αντικείμενο και το ερευνη-
τικό της έργο εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην εκτίμηση υφιστάμενης αντοχής κατασκευών και τη 
στατική ανάλυση κατασκευών επιδεικνύοντας συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονι-
μοποίηση μέλους ΔΕΠ όσον αφορά στη Μηχανική Υλικών. 
 
ε.29. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ» 
(ΦΕΚ διορισμού: 311/13-12-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18916).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://www.civil.upatras.gr/userfiles/cd3b7fb8-1789-4a17-b149-
66a3a5cbba43/CV_Triantafillou_13.pdf 
Ο κ. Τριανταφύλλου απέκτησε το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και 
το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ΜΙΤ των ΗΠΑ. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του 
έργο εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας κατασκευών και στην 
χρήση καινοτόμων υλικών σε δομικές εφαρμογές,  επιδεικνύοντας συνάφεια με το γνωστικό αντι-
κείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ όσον αφορά στη Μηχανική Υλικών με έμφαση στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
ε.30. Τσαγκρασούλης Αριστείδης, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 964/30-08-2018/τ. Γ'.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9713).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://lightinglab.eap.gr/lecturers/Aris_%CE%A4sangrassoulis.html 
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Ο κ. Τσαγκρασούλης απέκτησε το πτυχίο φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διδακτορικό 
δίπλωμα από το ίδιο Ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο εστιάζουν, 
μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό παθητικών συστημάτων θέρμανσης-δροσισμού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και στην ανάλυση των επιδράσεων της κατασκευής και λειτουργίας του κτιρίου στην θερ-
μική  άνεση των χρηστών, διερευνώντας παράλληλα τις ιδιότητες συμβατικών υλικών και την ενσω-
μάτωση καινοτόμων υλικών, και επομένως είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης του 
υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. 
 
ε.31. Τσούτσος Θεοχάρης, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 671/Γ/10-7-
2015) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 8383).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.enveng.tuc.gr/el/prosopiko/kathigites/theocharis-tsoytsos/ 
Ο κ. Τσούτσος απέκτησε το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο εστιάζουν, 
μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ε-
νέργειας και στην ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ σε Κτήρια, με χρήση και καινοτόμων υλικών, τα 
οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. 
 
ε.32. Φιλιππίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυ-
πηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕ-
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 
160/28-6-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4979).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.mead.upatras.gr/didaskontes/philippidis/ 
Ο κ. Φιλιππίδης απέκτησε το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνη-
τικό του έργο εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό και ανάλυση κατασκευών από σύνθετα υ-
λικά, με έμφαση στην αστοχία, στο μη καταστροφικό έλεγχο υλικών και κατασκευών. Επίσης οι α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα η αιολική ενέργεια, στην περιοχή της οποίας ασχολείται με 
τον σχεδιασμό, κατασκευή και τις δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα μεγάλων πτερυγίων από σύνθετα 
υλικά  επιδεικνύουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ όσον 
αφορά στη Μηχανική Υλικών με έμφαση στις ΑΠΕ. 
 
ε.33. Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Frederick Κύπρου, με γνωστικό αντικείμενο “MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 
RENEWABLE ENERGY SOURCES AND HYDROGEN TECHNOLOGIES”  (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 900). 
Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.frederick.ac.cy/index.php?οption=com_content&view=article&id=385&Itemid=595&lid
=312 
Ο κ. Χριστοδούλου απέκτησε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Carnegie-Mellon των ΗΠΑ. Το γνω-
στικό του αντικείμενο επιδεικνύει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέ-
λους ΔΕΠ όσον αφορά στη Μηχανική Υλικών με έμφαση στις ΑΠΕ. 
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ε.34. Χριστοφόρου Ευάγγελος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Υλικά» 
(ΦΕΚ διορισμού: 536/Γ/13-06-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4365).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/204 
Ο κ. Χριστοφόρου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και 
κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το King's College, London, U.K. Το γνωστικό αντικείμενο και το 
επιστημονικό έργο του κ. Χριστοφόρου είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμο-
ποίηση μέλους ΔΕΠ διότι αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υλικά και εφαρμογές για αισθητήρες και μορ-
φομετατροπείς για την αξιολόγηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών. 
(στ) διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω τριάντα τεσσάρων (34) μελών για την επιλογή των 
οκτώ (8) τακτικών μελών και ένδεκα (11) αναπληρωματικών μελών, σύμφωνα με τις παρ. 3(β) και 
3(γ) του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν. Από την κλήρωση προκύπτουν τα εξής 
εξωτερικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος: 
Τακτικά εξωτερικά μέλη (με αλφαβητική σειρά): 

1. Γεωργιάδης Χαράλαμπος  
2. Γκόνος Ιωάννης  
3. Καραπιδάκης Εμμανουήλ  
4. Κτενά Αφροδίτη  
5. Μανωλάκος Δημήτριος  
6. Προβατίδης Χριστόφορος  
7. Τσούτσος Θεοχάρης  
8. Χριστοφόρου Ευάγγελος  

 
Αναπληρωματικά εξωτερικά μέλη (με τη σειρά που εξέρχονται τα ονόματά τους από την κληρωτίδα): 

1. Κουρκουλής Σταύρος 
2. Ματίκας Θεοδωρος 
3. Κωστόπουλος Βασίλειος 
4. Σωτηροπούλου Αναστασία 
5. Φιλιππίδης Θεόδωρος 
6. Προβιδάκης Κωνσταντίνος 
7. Μπαλουκτσής Αναστάσιος 
8. Τσαγκρασούλης Αριστείδης 
9. Κατσαράκης Νικόλαος 
10. Γκότσης Αλέξανδρος 
11. Πολύζος Δημοσθένης 

 
(ζ) συγκροτεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή 
του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών με έμφαση στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» και κωδικό θέσης 
ΑΠΕΛΛΑ APP18793 ως εξής: 
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Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α.1 Από το μητρώο εσωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
 
1. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 

Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά 
Ισχύος και Εφαρμογές στα Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας ». (ΦΕΚ 
διορισμού: Γ’ 1036/19.09.2018 ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9259). 

2. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές». (ΦΕΚ διορισμού: 157/Γ/24-2-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10331). 

3. Καλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». (ΦΕΚ διορισμού: 1801/Β/25-07-2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19623). 

4. Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». (ΦΕΚ διορισμού: 255/Γ/18-3-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6711). 

5. Ράμπιας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτροτεχνικά και Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές Αυτών στην Ενεργειακή Τεχνολογία». 
(ΦΕΚ διορισμού: 260/07-12-88) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 332 ). 

6. Σινιόρος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Τεχνολογία Μετρήσεων». (ΦΕΚ διορισμού: 755/Γ/10-08-2016) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19068). 

7. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά με Έμφαση στις Εφαρμογές των 
Υψηλών Τάσεων». (ΦΕΚ διορισμού: 204/Γ/8-3-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1759). 

 
Α.2  Από το μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
 
1. Γεωργιάδης Χαράλαμπος, καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 
206/27-8-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18213). 
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2. Γκόνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο 
«Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων» (ΦΕΚ διορισμού 51/τ.Γ'/25-01-2019) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 13168). 

3. Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, με γνωστικό 
αντικείμενο «Αιολική Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού: 871/τ.Γ΄/02-08-2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1877). 

4. Κτενά Αφροδίτη, Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (ΦΕΚ διορισμού: Γ 372/26-4-2017) (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 9986). 

5. Μανωλάκος Δημήτριος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ.» (Φ.Ε.Κ. διορ. 89/30-03-2006 τ.ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4395). 

6. Προβατίδης Χριστόφορος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» (ΦΕΚ διορισμού: 638/13-08-09 τ.Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18877). 

7. Τσούτσος Θεοχάρης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 671/Γ/10-
7-2015) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 8383). 

8. Χριστοφόρου Ευάγγελος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Υλικά» (ΦΕΚ διορισμού: 
536/Γ/13-06-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4365). 

 
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Β.1 Από το μητρώο εσωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
 
1. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 

Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά 
Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα και Εφαρμογές». (ΦΕΚ διορισμού: 1038/τ.Γ'/5-8-2014) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 18587). 

2. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο  
«Γενικά Ηλεκτρονικά» (ΦΕΚ διορισμού: 251/06-11-02/ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19009).  

3. Σταύρακας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα και Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Μετρήσεων» (ΦΕΚ διορισμού: τ.Γ, 1176 23.11.2017) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18120). 

4. Μαλατέστας Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
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«Μοντελοποίηση Προσομοίωση Δυναμική Ανάλυση Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημάτων 
Ηλεκτρικής Κίνησης». (ΦΕΚ διορισμού: 74/23-03-2006) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 5835).  

 
B.2 Από το μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
 
1. Κουρκουλής Σταύρος, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ» (ΦΕΚ διορισμού: 244/24-03-
15τ.Γ΄)(ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 19760). 

2. Ματίκας Θεοδωρος, Καθηγητής του Tμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Επιφανειών-
Διεπιφανειών (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)» (ΦΕΚ διορισμού: 101/11-2-2009 τ. Γ) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 8604). 

3. Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική του συνεχούς 
μέσου με έμφαση στη μελέτη της θερμομηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών με τη χρήση 
αναλυτικών, αριθμητικών και πειραματικών τεχνικών» (ΦΕΚ διορισμού: 206/27-8-2003 
τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9667). 

4. Σωτηροπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» (ΦΕΚ διορισμού: 
2182/Β/4-9-2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1715 ). 

5. Φιλιππίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ΦΕΚ 
διορισμού: 160/28-6-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4979). 

6. Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 641/20-06-
2013/τ.Γ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9772). 

7. Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 
και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με γνωστικό αντικείμενο 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» (ΦΕΚ διορισμού: 3145/τ.Β'/31-07-2018) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 6068). 

8. Τσαγκρασούλης Αριστείδης, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ» (ΦΕΚ διορισμού: 964/30-08-2018/τ. Γ'.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9713).  

9. Κατσαράκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, με γνωστικό αντικείμενο 
«Τεχνολογία Υλικών» (ΦΕΚ διορισμού: 1912/Β/7-8-2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 693). 
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10. Γκότσης Αλέξανδρος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθετα Υλικά» (ΦΕΚ διορισμού: Γ 1802 - 30.12.2014)(ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 18225). 

11. Πολύζος Δημοσθένης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ» 
(ΦΕΚ διορισμού: 187/3-8-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6418). 

 
Στο σημείο ολοκληρώνεται η συζήτηση του 6ου θέματος και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καλεί τους 
κ.κ. Κωνσταντίνο Καλκάνη, Βασίλειο Ορφανό και Στυλιανό Κατσούλη να επανέλθουν στην τηλεδιά-
σκεψη. Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλκάνης, Βασίλειος Ορφανός και Στυλιανός Κατσούλης επανέρχονται 
και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του επόμενου θέματος 
 
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Κα-
θηγητή του Τμήματος κ. Νικόλαου Μανουσάκη με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα» και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP18794. 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου Θέματος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρακαλεί τον ανα-
πληρωτή του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. κ. Βασίλειο Ορφανό και τον εκπρόσωπο των μελών 
Ε.Τ.Ε.Π. κ. Στυλιανό Κατσούλη να αποχωρήσουν από την τηλεδιάσκεψη, διότι βάσει της παρ. 19 του 
άρθρου 84 του Ν.4485/2017 δε μετέχουν κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος. Οι κ.κ. Βασίλειος 
Ορφανός και Στυλιανός Κατσούλης αποχωρούν από την τηλεδιάσκεψη και αρχίζει η συζήτηση του 
θέματος. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως 
ισχύει. 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Φ.Ε.Κ. 
225/Β΄/31.01.2017) όπως τροποποιήθηκε με όπως τροποποιήθηκε με την  
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Φ.Ε.Κ. 2657/Β΄/30.06.2020) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ πρωτ. Φ.122/43/55760/Ζ2/04.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΖΡ4653ΠΣ-
4ΝΕ) «Παρέχονται διευκρινήσεις». 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

7. Την αίτηση με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 61236/21.11.2020 του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή του 
Τμήματος κ. Νικόλαου Μανουσάκη στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ για τη μονιμοποίησή 
του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα» και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP18794. 
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8. Το Φ.Ε.Κ. 1099/Γ΄/03.11.2017 διορισμού του κ. Νικόλαου Μανουσάκη στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές 
Μετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα» . 

9. Το Φ.Ε.Κ. 405/Γ΄/19.04.2018 αυτοδίκαιης μεταφοράς της θέσης του κ. Νικόλαου Μανουσάκη 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα». 

10. Το γεγονός ότι έχουν ότι έχουν παρέλθει τρία έτη θητείας του κ. Νικόλαου Μανουσάκη στην 
θέση του Επίκουρου Καθηγητή. 

11. Το γεγονός ότι ο κ. Νικόλαος Μανουσάκης υπέβαλε αίτηση μονιμοποίησης στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητής εντός 2 μηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας του. 

12. Το γεγονός ότι στο Τμήμα υπηρετούν περισσότερα από σαράντα (40) μέλη Δ.Ε.Π. 
13. Το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 

α) διαπιστώνει ότι στο μητρώο εσωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν υπάρχουν μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό 
του υπό μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή, 

β) διαπιστώνει ότι υπάρχουν δέκα (10) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο: 
β1. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχο-
λής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος 
και Εφαρμογές τους στα Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 
Γ΄1036/19.09.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9259). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=197 
Ο κ. Γεώργιος Βόκας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
(1990) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1995) από την ίδια 
Σχολή και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές τους 
στα Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας» είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 
του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί τα ηλεκτρονικά ισχύος περιλαμβάνουν πλήθος εφαρμο-
γών και διατάξεων που ενσωματώνουν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και ταυτόχρονα, τα 
ίδια, εντάσσονται στην δομή των έξυπνων δικτύων αφού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. Το 
ερευνητικό έργο του κ. Βόκα παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποί-
ηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεθοδολογίες και συστήματα παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας. 
β2. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνικές 
Εφαρμογές» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/157/24.02.2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10331). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=76 
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Ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογι-
στών (1993) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1998) από την 
ίδια Σχολή και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό, και το εν γένει ερευνητικό έργο του κ. Ιωαννίδη είναι 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. Στα πλαίσια ηλεκτροτεχνι-
κών εφαρμογών απαιτείται η συστηματική διεξαγωγή μετρήσεων μικρής και μεγάλης ισχύος. Επί-
σης, στα έξυπνα δίκτυα συνδυάζονται διαφορετικά ηλεκτρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας, μέ-
τρησης και διαχείρισης της ενέργειας αυτής. Οπότε πρόκειται για συστήματα ηλεκτροτεχνικών ε-
φαρμογών και υπό αυτήν την έννοια η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του κ. Ιωαννίδη με το 
γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ είναι προφανής. 
β3. Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης μικρών και μεγάλων συγκροτημά-
των». (ΦΕΚ διορισμού: 255/Γ/18.03.2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6711). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=91 
Ο κ. Καμινάρης Σταύρος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1989) του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1999) από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του 
αντικείμενο «Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης μικρών και μεγάλων 
συγκροτημάτων» είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, 
καθώς αναπόσπαστο τμήμα του είναι η διεξαγωγή ηλεκτρικών μετρήσεων  μεγάλης ισχύος. Το ε-
ρευνητικό έργο του κ. Καμινάρη έχει επίσης συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμο-
ποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες σχετίζονται 
με την ευφυή διαχείριση ισχύος και ενέργειας των εγκαταστάσεων που εντάσσονται στην δομή και 
ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου. 
β4. Καραϊσάς Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Μοντελοποίηση, δυναμική συμπεριφορά ηλεκτρικών μηχανών με έμφαση στις σύγχρονες γεννή-
τριες μεγάλης ισχύος». (ΦΕΚ διορισμού: 1631/Γ/14.10.2020) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1424). Βιογραφικό ση-
μείωμα: 
https://eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=96  
Ο κ. Καραϊσάς Πέτρος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1992) του Institutul 
Pollitehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica, Ρουμανία, και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα 
(1997) από το Univesritatea Tehnica Din CLUJ-NAPOCA, Ρουμανία. Το γνωστικό του αντικείμενο 
«Μοντελοποίηση, δυναμική συμπεριφορά ηλεκτρικών μηχανών με έμφαση στις σύγχρονες γεννή-
τριες μεγάλης ισχύος» είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ, καθώς η μελέτη δυναμικών φαινομένων στις σύγχρονες μηχανές μεγάλης ισχύος απαιτεί ηλε-
κτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. Επίσης οι ηλεκτρικές μηχανές είναι αναπόσπαστο κομμάτι των 
έξυπνων δικτύων. Το ερευνητικό έργο του κ. Καραϊσά έχει επίσης συνάφεια με το γνωστικό αντικεί-
μενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανάλυση βραχυκλωμά-
των και ανίχνευση σφαλμάτων ηλεκτρικών μηχανών, μελέτη μετατροπέων σε διασυνδέσεις υψηλής 
τάσης, προσομοίωση υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κα. 
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β5. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικεί-
μενο «Συστήματα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 
Γ΄339/11-04-2016, 2504/Β/29.06.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17216). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://eee.uniwa.gr/el/index.php?ohttp://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content
&view=article&id=580  
Ο κ. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1981), κατέχει M.Sc. στο αντι-
κείμενο «Ηλεκτρική Ισχύς και Ενέργεια» (1984) και διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο «Ανάλυσις 
και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος και Ενέργειας» (1987) από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Strathclyde University (Glasgow, Βρετανία). Το γνωστικό 
του αντικείμενο και η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Λεωνιδόπουλου είναι συναφές με το γνω-
στικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. Στα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος ενώ τα 
συστήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα των έξυπνων δικτύων. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο 
του κ. Λεωνιδόπουλου είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ.  
 
β6. Μαλατέστας Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποί-
ηση, Προσομοίωση, Δυναμική Ανάλυση και Αυτόματος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημά-
των Ηλεκτρικής Κίνησης» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/74/23.03.2006) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 5835). Βιογραφικό ση-
μείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=522 
Ο κ. Παντελής Μαλατέστας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1986) του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1991) από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό 
αντικείμενο και το επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο του κ.  Μαλατέστα είναι συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. Οι ηλεκτρικές μηχανές και τα συστή-
ματα ηλεκτρικής κίνησης περιλαμβάνουν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και εντάσσονται στα 
έξυπνα δίκτυα. 
β7. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Ηλε-
κτροτεχνικά Συστήματα και Εφαρμογές». (ΦΕΚ διορισμού: τΓ΄/1038/05.08.2014) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
18587). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=165 
Ο κ. Αντώνιος Μορώνης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογι-
στών (1990) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα 
(1995) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου. Το γνωστικό του αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνικά Ενεργειακά Συστήματα και Εφαρ-
μογές», είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρ-
μογές στα έξυπνα δίκτυα του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς οι Ηλεκτρικές Μετρήσεις Με-
γάλης Ισχύος εντάσσονται στα Ενεργειακά Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα. Επιπλέον, το ερευνητικό 
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έργο του κ. Μορώνη είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, 
διότι περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε θέματα ηλεκτρομονωτικών υλικών και ειδικών εφαρμογών υ-
ψηλών τάσεων, σε θέματα αξιοπιστίας, συντήρησης και διάγνωσης βλαβών σε εξοπλισμό συστημά-
των ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε θέματα γειώσεων εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας 
που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση των έξυπνων δικτύων. 
β8. Ράμπιας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνικά 
& Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές αυτών στην ενεργειακή τεχνολογία». (ΦΕΚ διορισμού: 
τΓ/260/07-12-1988) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 332). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=310 
Ο κ. Ράμπιας Ιωάννης έλαβε το πτυχίο B.Sc.(Hon.) Ηλεκτρολόγου - Ηλεκτρονικού Μηχανικού το 
1979, το πτυχίο M.Sc. Ηλεκτρολόγου - Ηλεκτρομαγνητικού Μηχανικού το 1981 από το University 
College του Cardiff στην Αγγλία, από όπου και τη Διδακτορική του διατριβή πάνω στις "απώλειες 
ενέργειας στα άμορφα μεταλλικά κράματα" από το Ερευνητικό Κέντρο Wolfson Centre for 
Magnetics Technology (UCC) το 1985. Το γνωστικό του αντικείμενο «Ηλεκτροτεχνικά & μαγνητικά 
υλικά και εφαρμογές αυτών στην ενεργειακή τεχνολογία», είναι συναφές με το γνωστικό αντικεί-
μενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα», καθώς σειρά ε-
φαρμογών της ενεργειακής τεχνολογίας περιλαμβάνουν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και 
μπορούν να ενταχθούν στα έξυπνα δίκτυα. Πρόσθετα το ερευνητικό έργο του κ. Ράμπια είναι συνα-
φές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων μελέτες γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση και την εξοικονόμηση ηλε-
κτρικής ενέργειας. 
β9. Σινιόρος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις - Τεχνολογία Μετρήσεων». (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/755/10-08-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
19068). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=572 
Ο κ. Παναγιώτης Σινιόρος είναι Πτυχιούχος Φυσικός (1980) του Πανεπιστημίου του Τορίνο, Ιταλία 
και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (2000) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
της Σόφιας, Βουλγαρία. Το γνωστικό του αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Τεχνολογία Με-
τρήσεων» είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς το 
σύνολο του επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού έργου του κ. Σινιόρου εστιάζει στην ανά-
πτυξη εξειδικευμένων διατάξεων ηλεκτρικών μετρήσεων μεγάλης ισχύος και μεθοδολογιών βελτι-
στοποίησης της αξιοπιστίας ηλεκτρικών συστημάτων οι οποίες, παράλληλα, εντάσσονται στην ανά-
πτυξη των έξυπνων δικτύων και είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση 
μέλους ΔΕΠ.  
β10. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Βιο-
μηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά με Έμφαση στις Εφαρμογές των Υψηλών Τάσεων». (ΦΕΚ 
διορισμού: 204/Γ/08.03.2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1759). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.eee.uniwa.gr/el/index.php?option=com_content&view=article&id=132 
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Ο κ. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1998) του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (2002) από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό 
του αντικείμενο Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά με Έμφαση στις Εφαρμογές των Υψη-
λών Τάσεων είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς 
οι διατάξεις και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα υψηλών τάσεων περιλαμβάνουν 
και απαιτούν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και εντάσσονται στην ανάπτυξη των έξυπνων 
δικτύων. Το ερευνητικό έργο του κ. Ψωμόπουλου έχει επίσης συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο 
του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μετρολογία και ανάπτυξη με-
τρητικών συστημάτων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. 
 
(γ) διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω δέκα (10) εσωτερικών μελών για την επιλογή επτά (7) 
τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωτών τους, σύμφωνα με τις παρ. 3(α) και 3(γ) του άρθρου 19 
του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν. Από την κλήρωση προκύπτουν τα εξής εσωτερικά μέλη του εκλε-
κτορικού σώματος: 
Τακτικά Μέλη (με αλφαβητική σειρά): 
1. Ιωαννίδης Γεώργιος 
2. Καμινάρης Σταύρος 
3. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος 
4. Μαλατέστας Παντελής 
5. Μορώνης Αντώνιος 
6. Σινιόρος Παναγιώτης 
7. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος 
 
Αναπληρωματικά μέλη (με τη σειρά που εξέρχονται τα ονόματά τους από την κληρωτίδα): 
1. Βόκας Γεώργιος  
2. Ράμπιας Ιωάννης  
3. Καραϊσάς Πέτρος 
 
δ) διαπιστώνει ότι στο μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν υπάρχουν μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του 
υπό μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή, 
ε) διαπιστώνει ότι υπάρχουν σαράντα ένα (41) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο: 
ε1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/56/29.01.2007) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7006). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/faculty/a-alexandridis  
Ο κ. Αντώνιος Αλεξανδρίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1981) του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και κατέχει Ph.D. degree (1987), Electrical and Computer Engineering Department, W. 
Virginia University, USA. Το γνωστικό του αντικείμενο «Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
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ΔΕΠ, γιατί περιλαμβάνουν θεωρία συστημάτων ελέγχου και μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων 
με εφαρμογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον έλεγχο και την ευστάθεια συστημάτων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροδίκτυα, κλπ) για την υλοποίηση των ο-
ποίων απαιτούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και αποτελούν πυρήνα της ανάπτυξης των 
έξυπνων δικτύων. 
 
ε2. Γελεγένης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Οικονομικότητα Ενερ-
γειακών Συστημάτων». (ΦΕΚ διορισμού: 1249/Γ/30.10.2013) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17812).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://www.teiath.gr/stef/et/articles.php?id=15867&lang=el 
Ο κ. Ιωάννης Γελεγένης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (1984) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1988) από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικεί-
μενο «Διαχείριση Οικονομικότητα Ενεργειακών Συστημάτων» και το ερευνητικό του έργο είναι συ-
ναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι εστιάζουν στην ανάλυση, 
μοντελοποίηση και τεχνοοικονομική μελέτη συστημάτων παραγωγής ενέργειας με εναλλακτικές με-
θόδους, όπως γεωθερμία και βιοαέριο, περιλαμβάνοντας ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και 
αποτελώντας μέρος της υποδομής των έξυπνων δικτύων. 
ε3. Γεωργιλάκης Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες 
τεχνικές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 
τ.Γ΄/901/10.08.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 13673). 
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/182 
Ο κ. Γεωργιλάκης Παύλος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1990) και κατέχει 
Διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα (2000). Το γνωστικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευ-
νητικού έργου του κ. Γεωργιλάκη είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση 
μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σύγχρονες τεχνικές για την ανάλυση, λειτουργία 
και ανάπτυξη των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες απαιτούν 
ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και ανήκουν στο πυρήνα των εφαρμογών διαχείρισης των έ-
ξυπνων δικτύων.  
ε4. Γκόνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Εγκαταστάσεις Ισχυ-
ρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων» (ΦΕΚ διορισμού: 51/τ.Γ΄/25.01.2019) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 13168). 
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/140 
Ο κ. Γκόνος Ιωάννης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1993) και κατέχει Δι-
δακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα (2002). Το γνωστικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευνη-
τικού έργου του κ. Γκόνου είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος σε ε-
γκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και υψηλών τάσεων και οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα των έξυπνων δικτύων. 
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ε5. Δημουλιάς Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνω-
στικό αντικείμενο «Ηλεκτρική Ενέργεια – Ποιότητα Ισχύος» (ΦΕΚ διορισμού: 2107/τ.Γ΄/21.12.20) 
(ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 4797 ). 
Βιογραφικό σημείωμα: 
http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-department/demoulias-charis/ 
Ο κ. Δημουλιάς είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών του ΑΠΘ (1984) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα (1991). Το γνωστικό 
αντικείμενο και το σύνολο του ερευνητικού έργου του είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 
υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος 
(αρμονική παραμόρφωση ρευμάτων και τάσεων, ασυμμετρίες φορτίων και τάσεων, δυνατότητα 
φόρτισης αγωγών), τα ενεργά και παθητικά φίλτρα αρμονικών, τη διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα, τον έλεγχο της διασύνδεσης ΑΠΕ μέσω μετατροπέων ηλεκτρονικών 
ισχύος και τα μεταβατικά φαινόμενα που προκαλούνται από τη λειτουργία ΑΠΕ στο δίκτυο, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο της ανάπτυξης και της διαχείρισης των έξυπνων δικτύων, ενώ παράλληλα 
περιλαμβάνουν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. 
ε6. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία σε Ενεργειακά Συ-
στήματα» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ΄/8/10.01.2014) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18647). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://ece.uowm.gr/personnel.php?teachers_info=34 
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολο-
γιστών (1992) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα 
(1997) από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία σε Ενεργειακά Συ-
στήματα» και το ερευνητικό έργο του κ. Θεοδουλίδη είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 
υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί αναφέρονται μεταξύ άλλων πέρα των ηλεκτρομαγνητικών υ-
πολογισμών στην πεδιακή ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, σε μη καταστροφικούς ε-
λέγχους στοιχείων των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, στη μελέτη δινορρεύματων σε γεννήτριες 
μεγάλης ισχύος και άλλα στοιχεία των ηλεκτρικών συσκευών, που αποτελούν μέρος της υποδομής 
των έξυπνων δικτύων και απαιτούν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. 
ε7. Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ήπιες 
Μορφές Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 206/τ.ν.π.δ.δ./27.08.2003) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17419).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.elci.tuc.gr/index.php?id=1450 
Ο κ. Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός 
(1977) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1983) από το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το γνωστικό αντικείμενο και 
το ερευνητικό έργο του κ. Καλαϊτζάκη είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποί-
ηση μέλους ΔΕΠ, διότι αναφέρονται σε ηλεκτρικά κυκλώματα και ήπιες μορφές ενέργειας και περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρονικά ισχύος και ηλε-
κτρονικές διατάξεις ελέγχου για βιομηχανικές εφαρμογές, τα οποία απαιτούν ηλεκτρικές μετρήσεις 
μεγάλης ισχύος και εντάσσονται στα έξυπνα δίκτυα. 
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ε8. Κανέλλος Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Παραγωγής, Με-
ταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 984/05.09.2018/τ. Γ΄) (ΚΩΔ. Α-
ΠΕΛΛΑ:17012). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.tuc.gr/index.php?id=5639&tx_tuclabspersonnel_pi3%5Bpersonid%5D=516 
Ο κ. Κανέλλος Φώτιος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
του ΕΜΠ (1998) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα (2003). Το γνωστικό του αντι-
κείμενο «Συστήματα Παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» είναι συναφές με 
το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τη μοντελοποίηση ηλεκτρικών δικτύων με διασπαρμένη παραγωγή, το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ, τη 
σχεδίαση και οικονομική λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας διαφορετικών μεγεθών 
κα., τα οποία εντάσσονται στην βασική υποδομή των έξυπνων δικτύων και περιλαμβάνουν μεγάλο 
εύρος ηλεκτρικών μετρήσεων μεγάλης ισχύος.  
ε9. Κάπρος Παντελής, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή Ανάλυση» (ΦΕΚ 
διορισμού: 118/19.07.1996 τ.ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2153).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/12 
Ο κ. Παντελής Κάπρος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-
χνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Μαθηματική Οικονομική από το πανεπιστήμιο Pierre 
et Marie Curie (Παρίσι). Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού με εφαρμογές στην ανάλυση ενεργειακών συστημάτων 
και στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της αγοράς ενέργειας και ειδικά των συστημάτων ηλε-
κτρικής ενέργειας τα οποία είναι ο πυρήνας των έξυπνων δικτύων και περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος 
ηλεκτρικών μετρήσεων μεγάλης ισχύος. 
ε10. Καρακουλίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μηχανές» (ΦΕΚ διορισμού: 
947/Γ/27-09-2017) (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 20141). 
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ihu.gr/tmimata/fysikis#tab-0bf7114eb3a85f0a5da 
http://ee.teiemt.gr/ee/index.php/staff-2/staff-edu/dr-karakoulidis/ 
Ο κ. Καρακουλίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ (1988) και έλαβε το 
μεταπτυχιακό του δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνι-
κής Σχολής, Δ.Π.Θ. το 2002 και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ενεργειακών Μηχανικών 
και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας το 
2015. Το γνωστικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευνητικού έργου του είναι συναφή με το γνω-
στικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων  ηλεκτρικές 
μηχανές, υψηλές τάσεις και τεχνοοικονομική ανάλυση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κα., στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και ως στοιχεία και εφαρ-
μογές εντάσσονται στα έξυπνα δίκτυα. 
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ε11. Καραμάνης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/344/13-
3-2019) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6145).  
Βιογραφικό σημείωμα : http://www.env.upatras.gr/people/profiles/id/46  
Ο κ. Καραμάνης Δημήτριος είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(1990) και έχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο τμήμα (1997). Το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς 
και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανάλυση και εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
όπως αιολική και ηλιακή ενέργεια, οι οποίες εμπλέκουν ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των  έξυπνων δικτύων.  
ε12. Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο 
«Αιολική Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού: 871/Γ/02-08-2018) (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 1877). 
Βιογραφικό σημείωμα: https://ece.hmu.gr/melh-d-e-p/karapidakis/ 
Ο κ. Καραπιδάκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών και 
Διδάκτορας στον τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, (2003). Το γνω-
στικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευνητικού έργου του είναι συναφή με το γνωστικό αντικεί-
μενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ενεργειακά συστή-
ματα ισχύος και ηλεκτρικής ενέργειας με ευρεία συμμετοχή ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, στα 
οποία απαιτούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συμπεριλαμβάνονται στα έξυπνα δί-
κτυα. 
ε13. Καρλής Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγ-
χος και Διαγνωστικές Μέθοδοι Ηλεκτρικών Μηχανών» (ΦΕΚ διορισμού: 922/Γ/21-09-2017) (ΚΩΔ.Α-
ΠΕΛΛΑ: 16550). 
Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.ee.duth.gr/instructor/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%AE%CF%82-
%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82/ 
Ο κ. Καρλής είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του ΑΠΘ 
(1991) και διδάκτορας από το ίδιο τμήμα (1996).  Το γνωστικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευ-
νητικού έργου του είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, 
διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διάγνωση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών μηχανών και συστη-
μάτων κίνησης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας από μικρά υδροη-
λεκτρικά, τα έξυπνα δίκτυα, τα μικροδίκτυα, στα οποία απαιτείται η πραγματοποίηση ηλεκτρικών 
μετρήσεων μεγάλης ισχύος. 
ε14. Κιοσκερίδης Ιορδάνης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Μετρή-
σεων −Συστήματα Ηλεκτρονικών Ισχύος» (ΦΕΚ διορισμού: 373/Γ/12.05.2010) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4892).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.iee.ihu.gr/staff/kioskeridis-iordanis/ 
Ο κ. Κιοσκερίδης Ιορδάνης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογι-
στών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και διδάκτωρ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 
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ΑΠΘ με τίτλο διατριβής “Ελαχιστοποίηση απωλειών σε επαγωγικά κινητήρια συστήματα”. Το γνω-
στικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ισχύος και ηλεκτρική 
κίνηση στα οποία πραγματοποιούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και αποτελούν υπο-
δομή των έξυπνων δικτύων.    
ε15. Κλαδάς Αντώνιος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία 
Ηλεκτρικών Μηχανών» (ΦΕΚ διορισμού: 452/04-12-2006 τ.Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17441).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/61 
Ο κ. Κλαδάς Αντώνιος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο PARIS 
II (1987). Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό 
και τη λειτουργία ηλεκτρικών μηχανών, τους βιομηχανικούς μετατροπείς, τα συστήματα μετατρο-
πής ενέργειας, τα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης, στα οποία απαιτούνται ηλεκτρικές μετρήσεις με-
γάλης ισχύος και αποτελούν και είναι μέρος της βασικής υποδομής των έξυπνων δικτύων.   
ε16. Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Κεντρικός Έλεγχος Βιομηχα-
νικών και Ενεργειακών Ηλεκτρικών Συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού: 226/25.02.2014 τ. ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 18909). Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/62 
Ο κ. Γεώργιος Κορρές είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου (1984) και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο τμήμα και ίδρυμα (1988). Το γνω-
στικό αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έλεγχο βιομηχανικών και ενερ-
γειακών ηλεκτρικών συστημάτων ο οποίος προϋποθέτει την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη 
βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος για την απρόσκοπτη λει-
τουργία και έλεγχο των συστημάτων αυτών. Επιπλέον τα συστήματα αυτά συναντώνται στα έξυπνα 
δίκτυα. 
ε17. Κτενά Αφροδίτη, Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (ΦΕΚ διορισμού: Γ 372/26-
4-2017) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9986). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/KTENA_APHRODITE_CV_201
9.pdf 
Η κ. Κτενά Αφροδίτη, είναι απόφοιτη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Bridgeport των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανε-
πιστήμιο Mellon University της Αμερικής. Το γνωστικό της αντικείμενο και το ερευνητικό της έργο 
είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικών υλικών και ηλεκτρικών μετρήσεων που συναντώ-
νται στα έξυπνα δίκτυα.    
ε18. Λαμπρίδης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Μετα-
φορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 312/Γ/11.04.08) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17987).  
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Βιογραφικό σημείωμα: http://users.auth.gr/~labridis/index.htm 
Ο κ. Δημήτριος Λαμπρίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1981) του του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα (1989) από το ίδιο τμήμα 
και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο «Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ. Επίσης, το ερευνη-
τικό έργο του κ. Λαμπρίδη είναι απολύτως συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποί-
ηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη 
μόνιμη και μεταβατική κατάσταση, προσομοίωση συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και έξυπνα δίκτυα, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη 
βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. 
ε19. Λυγδής Αθανάσιος, Καθηγητής του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας» (ΦΕΚ διορι-
σμού: 254/ΝΠΔΔΔ/14-10-2003) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4437). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.core.uoa.gr/tmima/prosopiko/meli_didaktikoy_ereynitikoy_prosopikoy_dep/kathigite
s_protis_bathmidas/athanasios_lygdis/ 
Ο κ. Λυγδής Αθανάσιος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1988) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα (1993) από το 
ίδιο τμήμα και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή 
με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλ-
λων τη μελέτη μεταβλητών κατάστασης στην ανάλυση και στον έλεγχο των συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας, σταθεροποιητές συχνότητας για διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος – εναλλασσόμενου 
ρεύματος και μελέτη μεταβατικών φαινομένων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με διασυνδέ-
σεις συνεχούς ρεύματος, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοή-
θεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και εντάσσονται στην ανά-
λυση και τον έλεγχο των έξυπνων δικτύων.   
ε20. Μαδεμλής Χρήστος, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές 
Μηχανές» (ΦΕΚ διορισμού: Γ΄673/24.04.2019) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18423).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-
department/mademlis-christos/ 
Ο κ. Μαδεμλής Χρήστος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1987) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από 
το ίδιο ίδρυμα (1997). Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το 
σχεδιασμό και την ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών, τους στατικούς μετατροπείς ισχύος, το σχεδιασμό 
και τη μοντελοποίηση συστημάτων οδήγησης ηλεκτρικών μηχανών, την ελαχιστοποίηση απωλειών 
ελεγχόμενων ηλεκτροκινητήριων συστημάτων, τον έλεγχο και το βέλτιστο σχεδιασμό  κινητήρων και 
γεννητριών, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των ο-
ποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.   
ε21. Μανασής Χρήστος, Καθηγητής του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Παραγωγή, Μεταφορά, 
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Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας)» (ΦΕΚ διορισμού: 307/Γ/9-5-07) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2123). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.core.uoa.gr/tmima/prosopiko/meli_didaktikoy_ereynitikoy_prosopikoy_dep/kathigite
s_protis_bathmidas/christos_manasis/ 
Ο κ. Μανασής Χρήστος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών (1984) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1991). 
Το γνωστικό και ερευνητικό του αντικείμενο είναι απολύτως συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι είναι υπερσύνολο της θέσης, και περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τα ταχέα μεταβατικά φαινόμενα σε γραμμές μεταφοράς, τη μελέτη συμπεριφοράς γραμμών 
μεταφοράς σε καταπονήσεις από κεραυνούς, τη διαβάθμιση μονώσεως γραμμών μεταφοράς, την 
ανάλυση λειτουργίας ηλεκτρικών συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ, τα προϋποθέτουν την ανάπτυξη 
μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ι-
σχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.    
ε22. Μάρης Θεόδωρος, Καθηγητής του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικά Συστήματα - Μεταβατική Ευστάθεια - Συστή-
ματα Αυτομάτου Ελέγχου» (ΦΕΚ διορισμού: 956/Γ/30-11-09) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 11386).  
Βιογραφικό σημείωμα:  
https://www.core.uoa.gr/prosopiko/meli_didaktikoy_ereynitikoy_prosopikoy_dep/kathigites_proti
s_bathmidas/theodoros_maris/ 
Ο κ. Μάρης Θεόδωρος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών (1984), και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1994). 
Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πέρα τη μελέτη δυναμι-
κών φαινομένων και τα αντίστοιχα συστήματα αυτομάτου ελέγχου στα συστήματα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, σταθεροποιητές συχνότητας για διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος – εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων 
διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.   
ε23. Μικρόπουλος Παντελεήμων, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Υ-
ψηλές Τάσεις» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/967/30.09.2015) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17422).  
Βιογραφικό σημείωμα: 
http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-department/mikropoulos-pantelis/ 
Ο κ. Παντελεήμων Μικρόπουλος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1991) του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1995) από το ίδιο τμήμα 
και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι όπως και το ερευνητικό έργο του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων α-
ριθμητικούς υπολογισμούς και προσομοίωση ηλεκτροστατικών πεδίων, διατάξεις παραγωγής και 
συστήματα μέτρησης υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων και προστασία έναντι υπερτάσεων, 
αντικεραυνική προστασία και γειώσεις, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατά-
ξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώ-
νται στα έξυπνα δίκτυα.   
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ε24. Μοσχάκης Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος- Βυθίσεις Τάσης» (ΦΕΚ 
διορισμού: 2313/Γ/10-12-2020) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4718).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.energy.uth.gr/index.php/el/prosopiko  
Ο κ. Μοσχάκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολογιστών από το Πανε-
πιστήμιο Πατρών (1998) και το Διδακτορικό τίτλο (2003) από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Ε.Μ.Π..  Το γνωστικό του αντικείμενο και το 
ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, 
καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, την ποιότητα ηλεκτρικής 
ισχύος, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τις βυθίσεις τάσης, τις διατάξεις με ηλεκτρονικά ισχύος 
για την αντιμετώπιση βυθίσεων τάσης και άλλων διαταραχών, τα οποία προϋποθέτουν την ανά-
πτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγά-
λης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.   
ε25. Μπακιρτζής Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδια-
σμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τΝΠΔΔ/52/12.03.2002) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18509). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-department/bakirtzis-anastasios/ 
Ο κ. Αναστάσιος Μπακιρτζής είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1979) 
της Σχολής Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κα-
τέχει Διδακτορικό δίπλωμα (1984) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστι-
τούτου της πολιτείας της Γεωργίας των Η.Π.Α. (Georgia Institute of Technology). Το γνωστικό αντι-
κείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το ερευνητικό έργο του 
κ. Μπακιρτζή είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί 
πραγματεύονται μεταξύ άλλων τη λειτουργία, το σχεδιασμό και την οικονομική ανάλυση συστημά-
των ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοή-
θεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα 
δίκτυα.   
ε26. Μπάκος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες και Εκ-
μετάλλευση Εναλλακτικών Ενεργειακών Πηγών» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/1345/21.11.2013) (ΚΩΔ. Α-
ΠΕΛΛΑ: 9041). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.ee.duth.gr/instructor/%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%ba%ce%bf%cf%82-
%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82/ 
Ο κ. Γεώργιος Μπάκος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1988) του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1991) από το Πανεπιστήμιο του Liverpool 
(Department of Electrical Engineering and Electronics). Το γνωστικό αντικείμενο καθώς και το ερευ-
νητικό έργο του κ. Μπάκου είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ, διότι αναφέρονται σε τεχνολογίες και εκμετάλλευση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών και πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων εναλλακτικά συστήματα μετατροπής ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων 
διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.   
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ε27. Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 
και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστή-
ματα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικών ισχύος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Ανάπτυξη 
λογισμικού και μαθηματικών μεθόδων σε ηλεκτρομηχανολογικά προβλήματα» (ΦΕΚ διορισμού: 
τΒ΄/3145/31.07.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6068). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.ihu.gr/tmimata/michanikon-pliroforikis-ypologiston-tilepikoinonion#tab-
73ad641ef162a68b657 
https://sites.google.com/site/anasbalouktsis/ 
Ο κ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1978) και μαθημα-
τικός (1982) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα 
(1987) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης. Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό 
του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων εφαρμογές του ηλεκτρολόγου/ηλεκτρονικού μηχανικού και των τεχνο-
λογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατά-
ξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώ-
νται στα έξυπνα δίκτυα.   
ε28. Μπαργιώτας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ευστάθεια Συ-
στημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 1002/Γ/10-10-2017) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17249).  
Βιογραφικό σημείωμα:  
https://www.e-ce.uth.gr/department/faculty/bargiotas/ 
Ο κ. Μπαργιώτας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(1981), ενώ έλαβε το Μεταπτυχιακό M.Sc.(1986) και το Διδακτορικό τίτλο (1991) από το τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Tennessee, ΗΠΑ.  Το 
γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 
υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συστήματα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και αυτομάτου ελέγχου με έμφαση στην ευστάθεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και 
την αυτοματοποίηση των δικτύων διανομής, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοή-
θεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος.   
ε29. Μπίσκας Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 673/24.04.2019/τ.Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 24320).  
Βιογραφικό σημείωμα: 
http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-department/biskas-pantelis/ 
Ο κ. Μπίσκας Παντελής είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ (1999) και κατέχει 
διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα (2003). Το γνωστικό του αντικείμενο και το ερευνητικό του 
έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, καθώς περιλαμ-
βάνουν μεταξύ άλλων την ανάλυση και τη διαχείριση συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια 
των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δί-
κτυα.   
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ε30. Νταφόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(ΦΕΚ διορισμού: 1069/τ. Γ΄/05-11-2010, 80/Γ/31-01-2020) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:4683).  
Βιογραφικό σημείωμα: https https://www.energy.uth.gr/index.php/el/prosopiko 
https://www.teilar.gr/dbData/Bio/pr-835c886e.pdf 
Ο κ. Νταφόπουλος Βασίλειος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τεχνικού Πανεπι-
στημίου του Βερολίνου (1988) και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού 
(Doktor-Ingenieur) του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Τμήματος Ηλεκτρολογίας (1994). Το 
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους 
ΔΕΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ταυτίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποί-
ηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μελέτη ζητημάτων υψηλών τάσεων, ποιό-
τητας ισχύος στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια σφαλμάτων ή κατά τη διείσ-
δυση Α.Π.Ε., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των ο-
ποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.   
ε31. Οικονόμου Λάμπρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο 
«Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής τάσης» (ΦΕΚ διορισμού: 859/Γ/04-07-2014) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10152).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://elecengedu.aspete.gr/index.php/el/ 
Ο κ. Οικονόμου Λάμπρος, είναι διπλωματούχος από το University of Manchester Institute of Science 
and Technology της Αγγλίας (1998), και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2006). Το γνωστικό 
αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονι-
μοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων γραμμές μεταφοράς, διατάξεις προστα-
σίας και γείωσης, πρόβλεψη φορτίου, υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κα., τα οποία προ-
ϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρι-
κές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα. 
ε32. Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/967/30.09.2015) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17685).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-
department/papagiannis-grigorios/ 
Ο κ Παπαγιάννης Γρηγόριος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός (1979) του τμήματος Μηχανολόγων-
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1997) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του κ. Παπα-
γιάννη είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί επικε-
ντρώνονται στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων α-
νάπτυξη μοντέλων κατάλληλων για την προσομοίωση μεταβατικών φαινομένων σε συστήματα ηλε-
κτρικής ενέργειας, προσομοίωση μεταβατικών καταστάσεων σε συστήματα μεταφοράς και διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλυση της λειτουργίας συστημάτων διανεμημένης παραγωγής με έμ-
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φαση στην προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς τους, διεσπαρμένη παραγωγή, ευφυή δί-
κτυα κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων 
διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος.  
ε33. Παπαθανασίου Σταύρος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υ-
πολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/693/17.07.2017) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17818). Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/73 
Ο κ. Σταύρος Παπαθανασίου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολο-
γιστών (1991) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1997) από 
την ίδια Σχολή και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό του αντικείμενο και το συνολικό ερευνητικό έργο του 
είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί περιλαμβάνουν 
διεσπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υβριδικά συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορά, διανομή κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών 
διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συ-
ναντώνται στα έξυπνα δίκτυα.    
ε34. Προυσαλίδης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική» 
(ΦΕΚ διορισμού: τ. Γ/932/22.08.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19643). Βιογραφικό σημείωμα: 
http://www.naval.ntua.gr/people/john.prousalidis 
Ο κ. Ιωάννης Προυσαλίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογι-
στών (1991) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1997) από την 
ίδια Σχολή και το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική» 
και το ερευνητικό έργο του κ. Προυσαλίδη έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 
και θερμικής ενέργειας πλοίων, μελέτη μεταβατικής και μόνιμης συμπεριφοράς συστημάτων ηλε-
κτρικής ενέργειας με έμφαση σε πλοία και λιμάνια, το βέλτιστο σχεδιασμό και λειτουργία των συ-
στημάτων ηλεκτρικής ενέργειας πλοίων, ηλεκτροπρόωση κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη 
μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ι-
σχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα. 
ε35. Πυργιώτη Ελευθερία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές τάσεις και ηλεκτρικές 
εκκενώσεις» (ΦΕΚ διορισμού: 2129/23.12.2020/τ. Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2357).  
Βιογραφικό σημείωμα: http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/faculty/pirgioti.html 
Η κ. Πυργιώτη Ελευθερία είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1981) του Πανεπιστημίου 
Πατρών και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1991) από το ίδιο τμήμα και ίδρυμα. Το γνωστικό της 
αντικείμενο  και το ερευνητικό της έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμο-
ποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μελέτη ζητημάτων υψηλών τάσεων με 
έμφαση στην αντικεραυνική προστασία, τα μονωτικά υλικά και τις γειώσεις, τα οποία προϋποθέ-
τουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές με-
τρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα. 
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ε36. Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα» (ΦΕΚ διορισμού: 
τ.ΝΠΔΔ/165/02.10.1995) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2533). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.elci.tuc.gr/index.php?id=1451 
Ο κ. Σταυρακάκης Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1980) του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα (1984) από το Πανεπιστήμιο Paul Sabatier-
Toulouse III της Τουλούζης, Γαλλία. Το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του κ. Σταυρα-
κάκη είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων έλεγχο δυναμικών συστημάτων και ανάλυση αξιοπιστίας, παρακολούθηση και 
διάγνωση βλαβών πραγματικού χρόνου σε βιομηχανικές διεργασίες και συστήματα ηλεκτρικής ε-
νέργειας (ΣΗΕ), έξυπνα δίκτυα και μικροδίκτυα με ενσωμάτωση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας, τα 
οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται 
ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. 
ε37. Τοπαλής Φραγκίσκος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υψηλών Τά-
σεων και Φωτομετρίας» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/307/10.04.2008) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18183).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/64 
Ο κ. Φραγκίσκος Τοπαλής είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Το γνωστικό 
αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμο-
ποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τεχνολογία υψηλών τάσεων, ανάλυση συ-
στημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ποιότητας ισχύος και μεθοδολογίες ορθολογικής χρήσης και ε-
ξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία προϋποθέτουν την α-
νάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις με-
γάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα. 
ε38. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Ανάλυση 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». (ΦΕΚ διορισμού: 219/27.12.1995 τ. ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
17720). Βιογραφικό σημείωμα: 
https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/41 
Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρο-
λόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει Διδακτορικό 
δίπλωμα (1982) από το UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology). Το 
γνωστικό του αντικείμενο και το συνολικό ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο είναι συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, γιατί περιλαμβάνουν ανάλυση, σχε-
διασμό, υλοποίηση, μελέτη δυναμικής συμπεριφοράς και οικονομικών στοιχείων συστημάτων πα-
ραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη με-
τρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος 
και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα. 
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ε39. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος». (ΦΕΚ διορισμού: 1330/τ.Γ'/06.08.2019) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
6216).  
Βιογραφικό σημείωμα: https://ece.uowm.gr/personnel.php?teachers_info=74 
Ο κ. Χριστοφορίδης Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ (1998),  έ-
λαβε το MSc Power Electronics & Drives από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
στο Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ, Αγγλία (1999) και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. (2004). Το γνωστικό του αντικείμενο και 
το συνολικό ερευνητικό του έργο είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση 
μέλους ΔΕΠ, γιατί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη 
μόνιμη και μεταβατική κατάσταση, ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα, ανάλυση και βελτιστοποίηση, μοντε-
λοποίηση και ανάλυση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης στα ηλεκτρικά δίκτυα 
κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διε-
νεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. 
ε40. Χαραλάμπους Α. Χαράλαμπος (CHARALAMBOUS A. CHARALAMBOS), Αναπληρωτής Καθηγη-
τής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
με γνωστικό αντικείμενο « Electrical Power Engineering / High Voltage» (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10829). 
Βιογραφικό Σημείωμα: http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/cchara 
Ο κ. Χαραλάμπους Α. Χαραλαμπος έλαβε το B.Eng. Degree στο Electrical Electronic Engineering στο 
UMIST, U.K (2002) και το διδακτορικό δίπλωμα στο Electrical Power Engineering στο University of 
Manchester (2006). Είναι ο ιδρυτής και ο διευθυντής του Εργαστηρίου  Power Systems Modeling στο 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το γνωστικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευνητικού έργου του κ. 
Χαραλάμπους είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον έλεγχο και την ανάλυση DC/AC παρεμβολών λόγω των εφαρμο-
γών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, την τεχνικο-οικονομική ανάλυση και την ανάλυση ρίσκου σε 
τεχνικά ζητήματα, την αντικεραυνική προστασία, τις γειώσεις σε ειδικές εγκαταστάσεις κα., τα οποία 
προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων διενεργούνται ηλε-
κτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος και συναντώνται στα έξυπνα δίκτυα. 
ε41. Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό α-
ντικείμενο «Θερμικά προβλήματα στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας» 
(ΦΕΚ διορισμού: 808/Γ/12-08-2015) (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 18621). 
Βιογραφικό σημείωμα:  
http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-department/chatziathanassiou-vasilios/ 
Ο κ. Β. Χατζηαθανασίου έλαβε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την 
Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1978 και το Διδακτο-
ρικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το 1989. 
Το γνωστικό αντικείμενο και το σύνολο του ερευνητικού έργου του είναι συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του υπό μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάλυση 
των λειτουργικών παραμέτρων υπόγειων καλωδίων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 
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ενέργειας, ηλεκτρικών μηχανών, τις εφαρμογές ευφυών πρακτόρων σε συστήματα παραγωγής ι-
σχύος κα., τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων 
διενεργούνται ηλεκτρικές μετρήσεις μεγάλης ισχύος. 
 
(στ) διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω σαράντα ένα (41) μελών για την επιλογή οκτώ (8) τα-
κτικών μελών, και δώδεκα (12) αναπληρωματικών μελών, σύμφωνα με τις παρ. 3(β) και 3(γ) του 
άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν. Από την κλήρωση προκύπτουν τα εξής εξωτερικά μέλη 
του εκλεκτορικού σώματος: 
Τακτικά μέλη (με αλφαβητική σειρά): 
1. Γελεγένης Ιωάννης 
2. Γεωργιλάκης Παύλος 
3. Καραπιδάκης Εμμανουήλ 
4. Κορρές Γεώργιος 
5. Μανασής Χρηστός  
6. Παπαθανασίου Σταύρος 
7. Προυσαλίδης Ιωάννης  
8. Πυργιώτη Ελευθερία 
 
Αναπληρωματικά μέλη (με τη σειρά που εξέρχονται τα ονόματά τους από την κληρωτίδα): 
1. Γκόνος Ιωάννης 
2. Τοπαλής Φραγκίσκος 
3. Κλαδάς Αντώνιος 
4. Χατζηαργυρίου Νικόλαος 
5. Χριστοφορίδης Γεώργιος 
6. Νταφόπουλος Βασίλειος 
7. Μπαλουκτσής Αναστάσιος 
8. Παπαγιάννης Γρηγόριος 
9. Μπακιρτζής Αναστάσιος 
10. Λαμπρίδης Δημήτριος 
11. Μπίσκας Παντελής 
12. Κανέλλος Φώτιος 
 
(ζ) συγκροτεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Συστημά-
των Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα» και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP18794 ως εξής: 
 
 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α.1 Από το μητρώο εσωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
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1. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/157/24.02.2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10331).  

2. Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό 
αντικείμενο «Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης μικρών και 
μεγάλων συγκροτημάτων». (ΦΕΚ διορισμού: 255/Γ/18.03.2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6711). 

3. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: Γ΄339/11-04-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17216). 

4. Μαλατέστας Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, Δυναμική Ανάλυση και Αυτόματος Έλεγχος Ηλεκτρικών 
Μηχανών και Συστημάτων Ηλεκτρικής Κίνησης» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/74/23.03.2006) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 5835). 

5. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά 
Ηλεκτροτεχνικά Συστήματα και Εφαρμογές». (ΦΕΚ διορισμού: τΓ΄/1038/05.08.2014) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 18587). 

6. Σινιόρος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Τεχνολογία Μετρήσεων». (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/755/10-08-2016) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19068). 

7. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά με Έμφαση στις Εφαρμογές των 
Υψηλών Τάσεων». (ΦΕΚ διορισμού: 204/Γ/08.03.2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1759). 

 
Α.2 Από το μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
8. Γελεγένης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση 
Οικονομικότητα Ενεργειακών Συστημάτων». (ΦΕΚ διορισμού: 1249/Γ/30.10.2013) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 17812). 

9. Γεωργιλάκης Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο 
«Σύγχρονες τεχνικές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 
διορισμού: τ.Γ΄/901/10.08.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 13673). 

10. Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με γνωστικό 
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αντικείμενο «Αιολική Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού: 871/Γ/02-08-2018, 947/Γ/04-06-2019) 
(ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ: 1877). 

11. Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Κεντρικός 
Έλεγχος Βιομηχανικών και Ενεργειακών Ηλεκτρικών Συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού: 
226/25.02.2014 τ. ΝΠΔΔ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18909).  

12. Μανασής Χρήστος, Καθηγητής του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Παραγωγή, 
Μεταφορά, Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας)» (ΦΕΚ 
διορισμού: τ.Γ/307/9-5-07) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2123). 

13. Παπαθανασίου Σταύρος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 
τ.Γ/693/17.07.2017) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17818). 

14. Προυσαλίδης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική Ηλεκτρολογία και 
Ηλεκτρονική» (ΦΕΚ διορισμού: τ. Γ/932/22.08.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19643). 

15. Πυργιώτη Ελευθερία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές τάσεις 
και ηλεκτρικές εκκενώσεις» (ΦΕΚ διορισμού: τ.Γ/824/06-09-2016) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2357). 

 
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Β.1 Από το μητρώο εσωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
1. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικόαντικείμενο 
«Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές στα Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας ». 
(ΦΕΚ διορισμού: τ.Γ/ 1036/19.09.2018 ) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9259). 

2. Ράμπιας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ηλεκτροτεχνικά & Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές αυτών στην ενεργειακή τεχνολογία». (ΦΕΚ 
διορισμού: τΓ/260/07-12-1988) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 332).  

3. Καραϊσάς Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό 
αντικείμενο «Μοντελοποίηση, δυναμική συμπεριφορά ηλεκτρικών μηχανών με έμφαση στις 
σύγχρονες γεννήτριες μεγάλης ισχύος». (ΦΕΚ διορισμού: 1631/Γ/14.10.2020) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
1424). 

 
Β.2 Από το μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 
4. Γκόνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝ46Μ9ΞΗ-Η6Η



Σελίδα 50 από 62 
 

«Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων» (ΦΕΚ διορισμού: 51/τ.Γ΄/25.01.2019) 
(ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 13168). 

5. Τοπαλής Φραγκίσκος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία 
Υψηλών Τάσεων και Φωτομετρίας» (ΦΕΚ διορισμού: τ.Γ/307/10.04.2008) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
18183).  

6. Κλαδάς Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και 
Λειτουργία Ηλεκτρικών Μηχανών» (ΦΕΚ διορισμού: 452/04-12-2006 τ.Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 
17441). 

7. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή 
Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». (ΦΕΚ διορισμού: τ. ΝΠΔΔ/219/27.12.1995) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 17720). 

8. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό 
αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος». (ΦΕΚ διορισμού: 1330/τ.Γ'/06.08.2019) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 6216).΄ 

9. Νταφόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 1069/τ. Γ΄/05-11-2010, 80/Γ/31-01-2020) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:4683). 

10. Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 
και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικών ισχύος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – 
Ανάπτυξη λογισμικού και μαθηματικών μεθόδων σε ηλεκτρομηχανολογικά προβλήματα» (ΦΕΚ 
διορισμού: τΒ΄/3145/31.07.2018) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6068). 

11. Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τΓ/967/30.09.2015) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 17685). 

12. Μπακιρτζής Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο 
«Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 
τΝΠΔΔ/52/12.03.2002) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18509). 

13. Λαμπρίδης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο 
«Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 312/Γ/11.04.08) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 17987). 

14. Μπίσκας Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο 
«Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: τ.Γ/673/24.04.2019) (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: 24320). 
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15. Κανέλλος Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα 
Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ διορισμού: 
984/05.09.2018/τ. Γ΄) (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:17012). 
 

Στο σημείο ολοκληρώνεται η συζήτηση του 7ου θέματος και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καλεί τους 
κ.κ. Βασίλειο Ορφανό και Στυλιανό Κατσούλη να επανέλθουν στην τηλεδιάσκεψη. Οι κ.κ. Βασίλειος 
Ορφανός και Στυλιανός Κατσούλης επανέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του 
επόμενου θέματος. 
 
Θέμα 8ο: Ορισμός τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών υποψηφίων διδακτόρων. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Την πράξη 11/15.10.2020 (Θέμα 8ο ) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Βασίλειο Χειμάρα, ο οποίος εγγράφηκε εμπρόθεσμα στον τρίτο 
κύκλο σπουδών του Τμήματος κατόπιν της με ΑΠ: 83859/26.10.2020 πρόσκλησης του Προέ-
δρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

7. Την πράξη 13/23.11.2020 (Θέμα 1ο ) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
στους υποψήφιους διδάκτορες κ.κ. Απόστολο Αποστολάκη, Μαρία Δούκα, Παύλο Ζήτη, Λά-
ζαρο Τουμανίδη, οι οποίοι εγγράφηκαν εμπρόθεσμα στον τρίτο κύκλο σπουδών του Τμήμα-
τος κατόπιν της με ΑΠ: 95953/23.11.2020 πρόσκλησης του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

8. Τις εισηγήσεις των επιβλεπόντων των ανωτέρω υποψηφίων διδακτόρων για τον ορισμό των 
τριμελών συμβουλευτικών τους επιτροπών.  

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

ορίζει τις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ως 
εξής: 
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α/α  Υποψήφιος  
Διδάκτορας 

Επιβλέπον  
μέλος Δ.Ε.Π. 

 
Συμβουλευτική επι-

τροπή 
Τίτλος διατριβής 

1 Απόστολος  
Αποστολάκης 

Καλτσάς Γρηγόριος 
Καθηγητής 

Καλτσάς Γρηγόριος, 
Καθηγητής Εύκαμπτες εκτυπωμένες ηλε-

κτρονικές διατάξεις μέσω τε-
χνολογίας Inkjet – Εφαρμογή 
σε τρανζίστορ πεδίου βασι-
σμένα στο γραφένιο (GFETs) 

Πάτσης Γεώργιος 
,Καθηγητής 

Γουστουρίδης Δημή-
τριος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

2 Μαρία Δούκα 
Βουδούρης  

Κωνσταντίνος  
Καθηγητής 

Βουδούρης Κωνστα-
ντίνος, Καθηγητής Μελέτη βελτιστοποίησης της 

αμοιβαίας σύζευξης μεταξύ 
στοιχείων κεραιών ΜΙΜΟ 

Σταθόπουλος Νικό-
λαος Καθηγητής 

Σαββαΐδης Στυλια-
νός, Καθηγητής 

3 Παύλος Ζήτης Ποτηράκης Στυλιανός 
Καθηγητής 

Ποτηράκης Στυλια-
νός Καθηγητής 

Μηχανική Μάθηση και Ανά-
λυση Χρονοσειρών Πολύπλο-
κων Συστημάτων στην Ποσο-
τική Χρηματοοικονομική και 

Διαχείριση Κινδύνων 

Αλεξανδρίδης Αλέ-
ξανδρος Καθηγητής 
Χανιάς Μιχαήλ Ανα-
πληρωτής Καθηγη-

τής, Τμήμα Φυσικής 
Διεθνές Πανεπιστή-

μιο της Ελλάδας 

4 Λάζαρος  
Τουμανίδης 

Πατρικάκης  
Χαράλαμπος  
Καθηγητής 

Πατρικάκης Χαράλα-
μπος Καθηγητής 

Μηχανική μάθηση, με ενεργή 
ανθρώπινη συμμετοχή 

Ποτηράκης Στυλια-
νός Καθηγητής 

Αλεξανδρίδης Αλέ-
ξανδρος Καθηγητής 

5 Βασίλειος Χει-
μάρας 

Παπαγέωργας Πανα-
γιώτης Καθηγητής 

Παπαγέωργας Πανα-
γιώτης Καθηγητής 

Ανάπτυξη ενός ασφαλούς και 
κρυπτογραφημένου ασύρμα-

του δικτύου επικοινωνιών 
(φωνής και δεδομένων), με-

γάλης εμβέλειας και χαμηλής 
ισχύος , βασισμένου σε τεχνι-
κές διαμόρφωσης ανθεκτικές 

στο θόρυβο, για την ανά-
πτυξη δικτύων αισθητήρων ε-

μπορικής και στρατιωτικής 
χρήσης 

Σταθόπουλος Νικό-
λαος Καθηγητής 

Πυρομάλης Δημή-
τριος Επίκουρος Κα-
θηγητής του Τμήμα-
τος Μηχανικών Βιο-

μηχανικής Σχεδίασης 
και Παραγωγής. 

 
Θέμα 9ο: Εισηγήσεις επιτροπών επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Την με ΑΠ: 70274/05.10.2020 προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων δι-
δακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε εφαρμογή της 
Πράξης 9/28-07-2020, Θέμα 12ο της Συνέλευσης του Τμήματος. 

7. Την πράξη 12/05.11.2020 (Θέμα 12ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών «Κατηγοριοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων για εγγραφή στον 
τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές) του Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ορισμός τριμελών επιτροπών επιλογής ανά κατηγορία». 

8. Τη με ΑΠ: 96934/25.11.2020 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αίτηση α-
ποδοχής των κ.κ. Αναστάσιου Βαζάκα και Βασιλικής Τζαβάρα ως υποψηφίων διδακτόρων 
στο Τμήμα. 

9. Τη με ΑΠ: 96580/19.11.2020 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αίτηση α-
ποδοχής των κ.κ. Κωνσταντίνου Γιαννουλάκη και Βασιλικής Ροκάνη ως υποψηφίων διδακτό-
ρων στο Τμήμα. 

10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω υποψηφίων. 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 

 
Α) αποφασίζει ομόφωνα 

 
1) εγκρίνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

α/α  Υποψήφιος Διδά-
κτορας 

Επιβλέπον μέ-
λος Δ.Ε.Π. 

Προτεινόμενος τίτλος 
διατριβής (Ελληνικά) 

Προτεινόμενος τίτ-
λος διατριβής (Αγ-

γλικά) 

Γλώσσα 
συγγρα-

φής 

Μαθή-
ματα 

που ο-
φείλει να 
παρακο-
λουθήσει 

1 ΡΟΚΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Καραϊσάς  
Πέτρος,  

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Συμβολή στην Εκτί-
μηση Λειτουργικής 
Κατάστασης Εξοπλι-
σμού Συστημάτων Η-
λεκτρικής Ενέργειας 

με χρήση τεχνικών Τε-
χνητής Νοημοσύνης 

Contribution to the 
Operational Status 

Assessment of Elec-
trical Power System 
Equipment using Ar-
tificial Intelligence 

Techniques 

Ελληνική _ 
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α/α  Υποψήφιος Διδά-
κτορας 

Επιβλέπον μέ-
λος Δ.Ε.Π. 

Προτεινόμενος τίτλος 
διατριβής (Ελληνικά) 

Προτεινόμενος τίτ-
λος διατριβής (Αγ-

γλικά) 

Γλώσσα 
συγγρα-

φής 

Μαθή-
ματα 

που ο-
φείλει να 
παρακο-
λουθήσει 

2 ΤΖΑΒΑΡΑ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Βασιλειάδης 
Σάββας,  

Καθηγητής 

Απογείωση της τε-
χνολογίας κατά το 
πέρασμα στη «Νέα 

Ψηφιακή Εποχή» της 
μετά Covid-19 πε-

ριόδου. Μελέτη πε-
ρίπτωσης ετοιμότη-
τας της κοινωνίας 
και των μελών της 
ως προς την Ασφά-
λεια, την Οικονομία 
και Μετασχηματι-
σμούς των διαπρο-
σωπικών σχέσεων 

Take-off of 
technology during 
the transition to 
the "New Digital 
Age" of the post-
Covid-19 period. 

A case study of the 
readiness of the 
society and its 

members regarding 
the Security, 

the Economy and 
the Transfor-

mations of the in-
terpersonal rela-

tions 

Ελληνική _ 

 
2) απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου κ. Αναστάσιου Βαζάκα κάνοντας δεκτή τη σχετική εισή-

γηση της Επιτροπής Επιλογής με ΑΠ: 96934/25.11.2020, διότι ότι ο υποψήφιος δεν παρουσίασε 
σαφή εικόνα ή στόχο για το πεδίο στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, κα-
θώς και επεξεργασμένες ιδέες και πλάνο σχετικά με το θέμα, τη μεθοδολογία, τα ερευνητικά 
ερωτήματα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της διατριβής.  

 
Β) αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
εγκρίνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α  Υποψήφιος Διδά-
κτορας 

Επιβλέπον 
μέλος Δ.Ε.Π. 

Προτεινόμενος τίτλος 
διατριβής (Ελληνικά) 

Προτεινόμενος τίτ-
λος διατριβής (Αγ-

γλικά) 

Γλώσσα 
συγγρα-

φής 

Μαθή-
ματα 

που ο-
φείλει να 
παρακο-
λουθήσει 

3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Ράμπιας 
Ιωάννης 

Καθηγητής 

Αξιολόγηση Κύκλου 
Ζωής Ανάκτησης Ε-
νέργειας από Καύ-
σιμα Προερχόμενα 

από Απόβλητα 

Life Cycle Assess-
ment of Energy Re-
covery from Waste 

Derived Fuels 
Αγγλική _ 

 

ΑΔΑ: ΩΚΡΝ46Μ9ΞΗ-Η6Η



Σελίδα 55 από 62 
 

Μειοψήφησε το μέλος της Συνέλευσης Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης αναφέροντας ότι ο 
ανωτέρω υποψήφιος είναι εργαζόμενος και θεωρεί ότι λόγω αυτού δε θα μπορεί να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις του Γ΄ Κύκλου Σπουδών. 
 
Η προθεσμία για την εγγραφή των ανωτέρω στον Γ΄κύκλο σπουδών του Τμήματος ορίζεται έως την 
Παρασκευή 04.12.2020 και ώρα 1:00 μ.μ. 
 
Θέμα 10 ο: Φοιτητικά θέματα. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Την με ΑΠ:92338/12.11.2020 αίτηση του φοιτητή Α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Πέτρου 
Δεμέρτικα 

7. Την με ΑΠ: 97030/26.11.2020 αίτηση του φοιτητή Α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Εργκέστ 
Μιρτάι. 

8. Την με ΑΠ: 96276/24.11.2020 αίτηση του φοιτητή Γ΄ κύκλου  σπουδών του Τμήματος Δημή-
τριου Μπάρκα. 

9. Την με ΑΠ: 97040/26.11.2020 αίτηση του φοιτητή Γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Ευστά-
θιου Κυριάκη  

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

εγκρίνει τις αιτήσεις των ανωτέρω φοιτητών. 
 
Θέμα 11ο: Έγκριση εγγραφής εισαγόμενου φοιτητή στο Τμήμα με την ειδική κατηγορία των αλ-
λοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-
λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος καλεί την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος 
κ. Καλλιόπη Τριανταφύλλου. Η κ. Καλλιόπη Τριανταφύλλου ενημερώνει τη Συνέλευση, δέχεται σχε-
τικές ερωτήσεις από τα μέλη της, τις οποίες απαντά. Επιπλέον επισημαίνει ότι αν και η αίτηση του  
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κ. Κωνσταντίνου Ανδρέου κατατέθηκε εκπρόθεσμα, ο κ. Κ. Ανδρέου είχε επικοινωνήσει με την Γραμ-
ματεία του Τμήματος εμπρόθεσμα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εκδηλώνοντας την πρόθεσή 
του να εγγραφεί στο Τμήμα και αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες με την συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή του, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρα-
τούν με την πανδημία COVID-19. Για τον λόγο αυτό η κ. Κ. Τριανταφύλλου εισηγείται την αποδοχή 
της εγγραφής του κ. Κωνσταντίνου Ανδρέου στο Τμήμα και στη συνέχεια αποχωρεί. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Το έγγραφο με ΑΠ: Φ.152/ 126892/Α5/07.09.2020 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των 
αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021». 

6. Τη με ΑΠ: 89714/06.11.2020 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή δικαιο-
λογητικά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών 
αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-με-
λών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

7. Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας του Τμήματος κ. Καλλιό-
πης Τριανταφύλλου 

μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
εγκρίνει την εγγραφή του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ στο 1ο  χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021 του Ά κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων 
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
 
Θέμα 12ο: Εισήγηση για τον ορισμό από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών τριμελούς επιτρο-
πής εξέτασης φοιτητή σε μάθημα για το οποίο έχει αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 33. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020) και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 38. 

5. Τη με ΑΠ: 74298/12.10.2020 αίτηση του φοιτητή του Τμήματος Βασίλειου Κουκόπουλου 
προς την Σχολή Μηχανικών για εξεταστεί στο μάθημα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι 
λόγω αποτυχίας περισσότερες από τρεις (3) φορές. 

6. Το γνωστικό αντικείμενο και τις αναθέσεις διδακτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
εισηγείται στον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής εξέτασης 
του φοιτητή του Τμήματος Βασίλειου Κουκόπουλου στο μάθημα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι 
ως εξής: 

1. Παναγιώτης Σινιόρος, Καθηγητής. 
2. Νικόλαος Μανουσάκης, Επίκουρος Καθηγητής. 
3. Γεώργιος Τσεκούρας, Επίκουρος Καθηγητής.  

 
Στο σημείο αυτό (μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 12ου Θέματος) ο Πρόεδρος προτείνει το 
Θέμα 13 να συζητηθεί τελευταίο, διότι θεωρεί ότι η συζήτηση του εν λόγω θέματος θα χρειασθεί 
περισσότερο χρόνο, καθυστερώντας τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων. Η πρόταση του Προέ-
δρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα, οπότε η Συνέλευση συνεχίζει με τη συζήτηση του 
14ου θέματος. 
 
Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματος στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή για την συνε-
πίβλεψη διδακτορικών διατριβών με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 
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5. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για 
τη συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών, το οποίο εγκρίθηκε με την Πράξη 9/28.07.2020, 
Θέμα 13ο της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και τη 
συνεδρίαση 14/22.09.2020, Θέμα 11ο  (ΑΔΑ: 6ΗΓΔ46Μ9ΞΗ-ΞΚ2) της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής. 

7. Το με ΑΠ:24448/25.11.2020 έγγραφο του Διευθυντή του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ «Υπόδειξη Ερευνητών 
του ΙΠΤΗΛ για τη συγκρότηση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
ορίζει εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στην Ειδική Διιδρυ-
ματική Επιτροπή για την συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. τα εξής μέλη Δ.Ε.Π.: 

1. Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής. 
2. Στυλιανός Μυτιληναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
3. Χαράλαμπος Πατρικάκης, Καθηγητής. 
4. Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

 
Θέμα 15ο: Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Βασί-
λειου Ορφανού. 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 15ου Θέματος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρακαλεί τον ανα-
πληρωτή του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. κ. Βασίλειο Ορφανό να αποχωρήσει από την τηλεδιά-
σκεψη διότι το θέμα τον αφορά. Ο κ. Β. Ορφανός αποχωρεί και αρχίζει η συζήτηση του θέματος. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 9γ του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
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6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

7. Τη με ΑΠ: 93189/13.11.2020 αίτηση του κ. Βασιλείου Ορφανού, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με την οποία ζητά άδεια άσκησης ιδιωτικού 
έργου, πέραν του ωραρίου υπηρεσίας του, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου διάρκειας 6 μηνών στην εταιρεία «Green Projects», για 6 ώρες ανά εβδομάδα 
κάθε Παρασκευή 14:00-20:00 με αντικείμενο την μελέτη και τον σχεδιασμό ασύρματου δι-
κτύου υπολογιστών.  

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Α) διαπιστώνει ότι η απασχόληση του κ. Βασιλείου Ορφανού, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών στην εταιρεία «Green 
Projects», για 6 ώρες ανά εβδομάδα κάθε Παρασκευή 14:00-20:00 με αντικείμενο την μελέτη και 
τον σχεδιασμό ασύρματου δικτύου υπολογιστών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ-
παλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), δηλαδή το έργο που θα ασκήσει συμβιβάζεται με τα καθήκοντα 
της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 
 
Β) εισηγείται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τη χορήγηση της άδειας που αιτείται 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Βασίλειος Ορφανός. 
 
Στο σημείο ολοκληρώνεται η συζήτηση του 15ου θέματος και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καλεί τον 
κ. Βασίλειο Ορφανό να επανέλθει στην τηλεδιάσκεψη. Ο κ. Βασίλειος Ορφανός επανέρχεται και η 
συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του επόμενου θέματος 
 
Θέμα 16ο: Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Πανα-
γιώτη Μοναχέλη. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφά-λιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 9γ του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 
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7. Τη με ΑΠ: 96301/24.11.2020 αίτηση του κ. Παναγιώτη Μοναχέλη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με την οποία ζητά άδεια άσκησης ιδιωτι-
κού έργου, πέραν του ωραρίου υπηρεσίας του, στην επιχείρηση γυμναστηρίων με την επω-
νυμία «ΒΑΣΙΛ ΣΟΥΣΑΚ Κ ΣΙΑ ΕΕ» με αντικείμενο την συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρίας 
για 3 ώρες εβδομαδιαίως, Τετάρτη και Παρασκευή 20:00-21:30 για το χρονικό διάστημα 01-
11-2020 εώς 31-07-2020. 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Α) διαπιστώνει ότι η απασχόληση του κ. Παναγιώτη Μοναχέλη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, στην επιχείρηση γυμναστηρίων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛ 
ΣΟΥΣΑΚ & ΣΙΑ ΕΕ» με αντικείμενο την συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρίας για 3 ώρες εβδομα-
διαίως, Τετάρτη και Παρασκευή 20:00-21:30, για το χρονικό διάστημα 01-11-2020 εώς 31-07-2020, 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), δηλαδή το έργο 
που θα ασκήσει συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή ε-
κτέλεση της υπηρεσίας του. 
 
Β) εισηγείται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τη χορήγηση της άδειας που αιτείται 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Παναγιώτης Μοναχέλης. 
 
Θέμα 13ο: Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έ-
τους 2020-2021. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος καλεί την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος 
κ. Καλλιόπη Τριανταφύλλου. Η κ. Καλλιόπη Τριανταφύλλου ενημερώνει τη Συνέλευση, δέχεται σχε-
τικές ερωτήσεις από τα μέλη της, τις οποίες απαντά και στην συνέχεια αποχωρεί.  
Έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Συνέλευσης δια-
μορφώνονται οι εξής προτάσεις: 
1η πρόταση : Η Συνέλευση να εγκρίνει όλες τις εκπρόθεσμες αιτήσεις για δήλωση μαθημάτων των 
πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος. Για τους υπόλοιπους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση εκπρόθε-
σμα και έως 18.11.2020 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που δίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α. για την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων από τους φοιτητές και την 
εξέτασή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος) να καταγραφεί ο λόγος για τον οποίο δεν πραγμα-
τοποίησαν εμπρόθεσμη δήλωση και να εξετασθούν σε επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης. 
2η πρόταση: Για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και λόγω των ιδιαί-
τερων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία COVID-19 να δοθεί η δυνατότητα να πραγματο-
ποιήσουν δήλωση μαθημάτων όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εμπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει αίτηση εκ-
πρόθεσμης δήλωσης στο προβλεπόμενο από τον εσωτερικό κανονισμό δεκαήμερο διάστημα και 
ανεξάρτητα από τους λόγους που επικαλούνται τεκμηριωμένα ή μη. 
Για το σκοπό αυτό να ενεργοποιηθεί εκ νέου στο σύστημα του φοιτητολογίου η διαδικασία δήλωσης 
μαθημάτων για διάστημα τριών ημερών, να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
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Τμήματος και να ενημερωθούν με προσωπικό email όλοι οι φοιτητές που έχουν υποβάλει εμπρόθε-
σμα (εντός του δεκαημέρου) ή εκπρόθεσμα (μετά την λήξη του δεκαημέρου) αίτηση για εκπρόθεσμη 
δήλωση μαθημάτων, ώστε να προβούν μόνοι τους στη δήλωση των μαθημάτων που επιθυμούν.  
Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος των τριών ημερών να μην γίνει δεκτή καμία 
αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων για οποιονδήποτε λόγο. 
Ο Πρόεδρος θέτει τις δύο προτάσεις σε ψηφοφορία. Η 2η πρόταση πλειοψήφησε με 16 ψήφους. Η 
1η πρόταση μειοψήφησε με 8 ψήφους. 3 μέλη της Συνέλευσης ψήφισαν λευκό. 
Ως εκ τούτου 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Τις αιτήσεις των εκπρόθεσμων δηλώσεων των φοιτητών του Τμήματος για το χειμερινό εξά-
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και λόγων των ιδιαίτερων συν-
θηκών που επικρατούν με την πανδημία COVID-19 δίδεται η δυνατότητα για το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων όλοι οι φοιτητές του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εμπρόθεσμα, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης στο προβλεπόμενο από τον εσω-
τερικό κανονισμό δεκαήμερο διάστημα και ανεξάρτητα από τους λόγους που επικαλούνται τεκμη-
ριωμένα ή μη. 
Για το σκοπό αυτό να ενεργοποιηθεί εκ νέου στο σύστημα του φοιτητολογίου η διαδικασία δήλωσης 
μαθημάτων για διάστημα τριών ημερών να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και να ενημερωθούν με προσωπικό email όλοι οι φοιτητές που έχουν υποβάλει εμπρόθε-
σμα (εντός του δεκαημέρου) ή εκπρόθεσμα (μετά την λήξη του δεκαημέρου) αίτηση για εκπρόθεσμη 
δήλωση μαθημάτων, ώστε να προβούν μόνοι τους στη δήλωση των μαθημάτων που επιθυμούν. 
Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος των τριών ημερών να μην γίνει δεκτή καμία 
αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων για οποιονδήποτε λόγο. 
 
Μειοψήφησαν ψηφίζοντας τη 1η πρόταση οι κ.κ. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής, Αικατερίνη-
Στυλιανή Ζαχαριάδου Καθηγήτρια, Σοφία Καλογεροπούλου Καθηγήτρια, Ευστάθιος Κυριάκης-Μπι-
τζάρος Καθηγητής, Ηλίας Σταύρακας Καθηγητής, Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας Αναπληρωτής Καθη-
γητής, Γεώργιος Τσεκούρας Επίκουρος Καθηγητής και Ιωάννης Φαμέλης Καθηγητής.  
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Σελίδα 62 από 62 
 

 
Στο σημείο αυτό και ώρα 3:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι εξαντλήθηκαν 
όλα τα προς συζήτηση θέματα, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Για τα θέματα 1-5 

 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Για τα θέματα 6-16 

 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

ΚΙΜΩΝ–ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 14/26.11.2020 
ΘΕΜΑ 2ο
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΑΞΗ 05 / 10-11-2020 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
Σήμερα Τρίτη 10.11.2020 και ώρα 12:30, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα MS Teams, συνεδρίασε η 
Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης» που ορίστηκε από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, (Πράξη 
9/28-07-2020, Θέμα 22ο), μετά από Πρόσκληση του Διευθυντή του ΠΜΣ καθ. Στ. Ποτηράκη, με τα εξής θέματα:  
 

1. Έναρξη λειτουργίας 2ου κύκλου /παράτασης αντικειμένων του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και 
Μετάδοσης» 

2. Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης»  
3. Φοιτητικά Θέματα – Απαλλαγή τελών φοίτησης 

 
Παρόντες είναι τα μέλη της ΣΕ 
 

1. Ν.Α. Τάτλας, Αναπλ. Καθηγητής, Αν. Διευθυντής ΠΜΣ 
2. Δ. Καλύβας, Καθηγητής 
3. Η. Ζώης, Επίκ. Καθηγητής, 
4. Σ. Καραμπέτσος, Επίκ. Καθηγητής, 

 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Στ. Ποτηράκης διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη γραμματέως εκτελεί ο επικ. καθηγητής Η. Ζώης.  
 
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών  

 UNIVERSITY of WEST ATTICA 
FACULTY OF ENGINEERING 

Department of Electrical & Electronics Engineering 
www.eee.uniwa.gr  www.uniwa.gr  
Θηβών 250, Αθήνα-Αιγάλεω 12244  250, Thivon Str., Athens, GR-12244, Greece 
Τηλ. +30 210 538-1225, Fax. +30 210 538-1226  Tel:+30 210 538-1225, Fax:+30 210 538-1226  

   
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Master of Science in 
Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης  Audio, Video and Broadcasting Engineering 
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ΘΕΜΑ 1ο Έναρξη λειτουργίας 2ου κύκλου /παράτασης αντικειμένων του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και 

Μετάδοσης» 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, αφού έλαβε υπόψη 
 

1. Την απόφαση Αριθμ. 63190 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Έγκριση του 
οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» [Φ.Ε.Κ. 4232/30.9.2020, τ.Β’] 

2. Την απόφαση Αριθμ. 74268 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» [Φ.Ε.Κ. 4621/21.10.2020, τ.Β’], 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 [Φ.Ε.Κ. 38/02.03.2018, τ.Α’], «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 [Φ.Ε.Κ. 114/04.08.2017, τ.Α΄], «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο ΣΤ «Δεύτερος και Τρίτος 
Κύκλος Σπουδών», καθώς και το άρθρο 85 παρ. 2 του ιδίου νόμου,  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 [Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008, τ.Α΄], «Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές 
Σπουδές»,  

6. Την απόφαση Αριθμ. 6890 της Διοικούσας Επιτροπής ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
τίτλο:  «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και 
Μετάδοσης» (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering)» [Φ.Ε.Κ. 3257/08.08.2018 τ.Β΄], 

7. Την απόφαση Αριθμ. 10346 της Διοικούσας Επιτροπής ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
τίτλο: «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» (MSc in Audio, 
Video and Broadcasting Engineering)», [Φ.Ε.Κ. 4879/01.09.2018 τ.Β΄], 

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (Χειμερινό 
Εξάμηνο) του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» (6.10.2020). 

9. Τις παραιτήσεις και τις αποδοχές θέσης μεταπτυχιακού φοιτητή που υποβλήθηκαν από τους 
επιτυχόντες υποψηφίους του ακ. έτους 2020-21 με βάση τις οποίες ο αριθμός των επιτυχόντων του ακ. 
έτους 2020-21 που τελικά αποδέχθηκαν τη θέση μεταπτυχιακού φοιτητή και συνεπώς θεωρούνται νέο-
εισαγόμενοι είναι τρείς (3). 

 
ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος 

 
την έναρξη της λειτουργίας του 2ου κύκλου/παράταση αντικειμένων του ΠΜΣ.  
Προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης η 4η Νοεμβρίου 2020 και λήξης η 30η Ιουνίου 2024 (μέγιστη διάρκεια 
σπουδών 8 εξάμηνα). 
 
ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης» 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, αφού έλαβε υπόψη 
 
1. Την απόφαση Αριθμ. 63190 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Έγκριση του 

οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» [Φ.Ε.Κ. 4232/30.9.2020, τ.Β’] 

2. Την απόφαση Αριθμ. 74268 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» [Φ.Ε.Κ. 4621/21.10.2020, τ.Β’], 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 [Φ.Ε.Κ. 38/02.03.2018, τ.Α’], «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις», 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 [Φ.Ε.Κ. 114/04.08.2017, τ.Α΄], «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο ΣΤ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος 
Σπουδών», καθώς και το άρθρο 85 παρ. 2 του ιδίου νόμου,  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 [Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008, τ.Α΄], «Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές 
Σπουδές»,  

6. Την απόφαση Αριθμ. 6890 της Διοικούσας Επιτροπής ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο:  
«Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» (MSc 
in Audio, Video and Broadcasting Engineering)» [Φ.Ε.Κ. 3257/08.08.2018 τ.Β΄], 

7. Την απόφαση Αριθμ. 10346 της Διοικούσας Επιτροπής ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
τίτλο: «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» (MSc in Audio, Video 
and Broadcasting Engineering)», [Φ.Ε.Κ. 4879/01.09.2018 τ.Β΄], 

8. Τον εγκεκριμένο Συνολικό Προϋπολογισμό του ΠΜΣ, όπως εκτελείται μέσω του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 
9. Τον εγκεκριμένο Ετήσιο Προϋπολογισμό του ΠΜΣ για το 2020, όπως εκτελείται μέσω του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ, 
10. Τις ανάγκες προμήθειας αναλωσίμων εργαστηριακών υλικών για τα μαθήματα των φοιτητών του ΠΜΣ, 
11. Τις εγγραφές νεοεισαγομένων φοιτητών στο ΠΜΣ 
12. Την από τη μέχρι τώρα λειτουργία του ΠΜΣ πρόβλεψη για το μέσο αριθμό αναμενόμενων εγγραφών ανά 

έτος για τους εναπομείναντες 8 κύκλους εισαγωγής φοιτητών (εντός της προβλεπόμενης από το Φ.Ε.Κ. 
3257/08.08.2018 τ.Β΄ διάρκειας λειτουργίας του ΠΜΣ, δηλ. έως και το ακ. έτος 2028-2029). 

13. Την ηλεκτρονική επικοινωνία του ΕΛΚΕ-Πα.Δ.Α (27.10.2020 με θέμα: ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 80558) προς 
τον Δ/ντή της Σχολής Μηχανικών (η οποία διαβιβάστηκε στον Δ/ντή του ΠΜΣ) σύμφωνα με την οποία: «α) 
η σύνταξη του προϋπολογισμού βασίζεται στην πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων και β) ο προϋπολογισμός 
δεν είναι παρά μια ΠΡΟΒΛΕΨΗ εσόδων κι εξόδων και σαν πρόβλεψη πρέπει να αντιμετωπίζεται».  

 
ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος 

 
Την τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης» ως 
εξής: 
 

Κατηγορία Δαπάνης Ισχύων Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

Νέος Συνολικός 
Προϋπολογισμός Τροποποίηση 

α) Αμοιβές μελών ΔΕΠ / Διοικητικού 
Προσωπικού (Μόνιμοι & Αορίστου Χρόνου) / 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού / Μελών ΔΕΠ 
άλλων Ιδρυμάτων 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

β) Αμοιβές τρίτων με ανάθεση έργου 2.600,00 € 30.000,00 € 27.400,00 € 
γ) Αμοιβές τρίτων Ι.Κ.Α. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
δ) Εξοπλισμός (όργανα,υλικά) 6.130,00 € 20.000,00 € 13.870,00 € 
ε) Αναλώσιμα/Λοιπά έξοδα 2.500,00 € 27.020,00 € 24.520,00 € 
στ) Μετακινήσεις  2.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00 € 
ζ) Γενικά έξοδα (παρακράτηση 30% για κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος)  5.670,00 € 41.580,00 € 35.910,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 18.900,00 € 138.600,00 € 119.700,00 € 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο Φοιτητικά Θέματα – Απαλλαγή τελών φοίτησης 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, αφού έλαβε υπόψη, 
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1. Την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 131757/Ζ1/2.8.2018 (ΦΕΚ 3387/ τ.Β’ /10.08.2018) με θέμα: «Ρύθμιση 
θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών Α.Ε.Ι.» 

2. Την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 83842/Ζ1/1.7.2020 (ΦΕΚ 2726/ τ.Β’ / 3.7.2020) με θέμα: «Διαπίστωση του 
ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα 
τοις εκατό (70 %) του οικογενειακού]» 

3. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων που ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, Πράξη 
12/26.09.2018, θέμα 24ο, έχει την ίδια σύνθεση με τη σύνθεση της ΣΕ του ΠΜΣ 

4. Τις παραιτήσεις και τις αποδοχές θέσης μεταπτυχιακού φοιτητή που υποβλήθηκαν από τους επιτυχόντες 
υποψηφίους του ακ. έτους 2020-21. 

5. Τις αιτήσεις των νεο-εισαγόμενων φοιτητών κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αρ. Πρωτοκ. 90812, 9/11/2020), 
κ. Ιωάννη Συμεωνίδη (Αρ. Πρωτοκ. 90813, 9/11/2020) και κ. Μαρίας Τσιριγώτη (Αρ. Πρωτοκ. 909814, 
9/11/2020) για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, 

 
διαπιστώνει ότι: 

 
α. Ο αριθμός των επιτυχόντων του ακ. έτους 2020-21 που τελικά αποδέχθηκαν τη θέση μεταπτυχιακού φοιτητή 
και συνεπώς θεωρούνται νέο-εισαγόμενοι είναι τρείς (3). 
β. Όλοι οι φοιτητές που κατέθεσαν σχετική αίτηση, έχουν πλήρη φάκελο αίτησης και πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου για τη χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης. 
γ. Το χαμηλότερο εισόδημα εξ αυτών εμφανίζει ο κ. Ιωάννης Συμεωνίδης. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
την απαλλαγή του φοιτητή κ. Ιωάννη Συμεωνίδη από τα τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο 
Και Μετάδοσης». 

 

 
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 13:30 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, οπότε και 
συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό. 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 

     

Στ. Ποτηράκης 
 

Καθηγητής 
Διευθυντής ΠΜΣ 

Ν.-Α. Τάτλας 
 

Αναπλ. Καθηγητής 
Αναπλ. Διευθυντής ΠΜΣ 

Δ. Καλύβας 
 

Καθηγητής 
Μέλος της Σ.Ε. ΠΜΣ 

Η. Ζώης 
 

Επικ. Καθηγητής 
Μέλος της Σ.Ε. ΠΜΣ 

Σ. Καραμπέτσος 
 

Επικ. Καθηγητής 
Μέλος της Σ.Ε. ΠΜΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/14.11.2020 
της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» 

 
 
Σήμερα Τρίτη 17.11.2020 και ώρα 19.00 συνήλθε η Σ.Ε. του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πα.Δ.Α. Η συνεδρίαση κατόπιν 
λήψης των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή 
συγχρωτισμού, έλαβε χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της 
πλατφόρμας Microsoft Teams, βάση της υπ' αριθ. 4/14-11-2020 πρόσκλησης του 
Διευθυντή Προγράμματος.  
 
Αναλυτικά παρόντες ήταν οι εξής: 

• Καλτσάς Γρηγόριος, Καθηγητής 

• Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής 

• Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής 

• Πατρικάκης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής 

• Κανδρής Διονύσιος, Αν. Καθηγητής 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε με προεδρεύοντα τον Διευθυντή του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή 
Περιβάλλοντα» Καθηγητή Γρ. Καλτσά, σύμφωνα με τα θέματα ημερησίας διάταξης, που 
είχαν καταγραφεί στην πρόσκληση σύγκλισης της Σ.Ε. 
 
 
Σε συμφωνία με την πρόσκληση τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση είναι τα 
ακόλουθα: 
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Π.Μ.Σ.. 
 
Ο Δ/ντης του Προγράμματος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για την τρέχουσα κατάσταση 
του ΠΜΣ και τις προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες του. 
Τα μέλη της Σ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα να τροποποιήσουν 
τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος ως ακολούθως: 
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς 
συζήτηση η συνεδρίαση κλείνει και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» 

 

 

 

 

Γρηγόρης Καλτσάς 
Καθηγητής 
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