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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΡΑΞΗ 13/08.10.2021 

 

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 08.10.2021 και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιά-

σκεψη η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: ΕΧΗΑ46Μ9ΞΗ-5ΡΕ), ύστερα από τη με 

ΑΠ:81556/06.10.2021 (Ορθή Επανάληψη 07.10.2021) πρόσκληση του Προέδρου του Τμήμα-

τος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάτα-

ξης.  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Έγκριση εγγραφών των εισαγομένων φοιτητών στο Τμήμα με την ειδική κατηγορία των 

αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντί-

στοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

2. Αίτηση εγγραφής εισακτέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ο οποίος δεν πραγματοποί-

ησε ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της πλατφόρμας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

3. Ενημέρωση για ερευνητικά προγράμματα. 

4. Αίτηση εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Ηλία Ζώη στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή. 

5. Αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος. 

6. Αιτήσεις για άδεια μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

7. Οριστικοποίηση τίτλου διδακτορικής διατριβής.  

8. Λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. 

9. Ανάθεση διδασκαλίας και διοικητικής υποστήριξης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο "Διαχείριση και 

Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων". 

10. Τροποποίηση κανονισμού σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Διαχείριση και Βελτιστοποίηση 

Ενεργειακών Συστημάτων". 

11. Προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την υποστήριξη των εκ-

παιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων κατά το χειμερινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτος 2021-2022 και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων. 

12. Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2021-2022. 

 

Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρευρίσκονται μέσω τηλεδιάσκεψης τα εξής μέλη της: 
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1. Κυριάκης-Μπιτζάρος Ευστάθιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

και Ηλεκτρονικών  Μηχανικών. 

2. Σταύρακας Ηλίας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

3. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

4. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών 

Διατάξεων και Αυτοματισμού. 

5. Μουτζούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και 

Υλικών. 

6. Ποτηράκης Στυλιανός, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Ψηφιακών και 

Ενσωματωμένων Συστημάτων. 

7. Βαλαμόντες Ευάγγελος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων 

και Ελέγχου. 

8. Καραμπέτσος Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα 

Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος.  

9. Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Μετάδοσης–

Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων. 

Μέλη Δ.Ε.Π., εκπρόσωποι των Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-

χανικών: 

10. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής. 

11. Αγγελή Χρυσάνθη, Καθηγήτρια. 

12. Βαρσάμης Πλάτων-Χρήστος, Καθηγητής. 

13. Βυλλιώτης Ηρακλής, Λέκτορας Εφαρμογών. 

14. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια. 

15. Ζώης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής. 

16. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής.(Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος) 

17. Καλκάνης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής. 

18. Καλτσάς Γρηγόριος, Καθηγητής. 

19. Καλύβας Δημήτριος, Καθηγητής. 

20. Καμινάρης Σταύρος, Καθηγητής. 

21. Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας Εφαρμογών. 

22. Κουκουβίνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Εφαρμογών. 

23. Κουλούρας Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

24. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

25. Μαγγανά Φωτούλα, Λέκτορας Εφαρμογών. 

26. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής. 

27. Μπόγρης Μηνάς, Λέκτορας Εφαρμογών. 

28. Μυτιληναίος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

29. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής. 

30. Πατρικάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής. 
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31. Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια 

32. Ράμπιας Ιωάννης, Καθηγητής 

33. Σαββαΐδης Στυλιανός, Καθηγητής. 

34. Σαρρή Ελένη, Λέκτορας. 

35. Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

36. Τσακιρίδης Οδυσσέας, Επίκουρος Καθηγητής 

37. Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής. 

38. Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητής. 

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π: 

39. Ορφανός Βασίλειος (Αναπληρωτής εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π.) 

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

40. Κατσούλης Στυλιανός 

 

Από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης απουσιάζουν τα εξής μέλη της: 

1. Γαλατά Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια. 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκονται εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς δεν έχουν υποδει-

χθεί. 

 

Πρόεδρος της Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 

114/Α΄/04.08.2017), ορίζεται ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών κ. Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος, Καθηγητής. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσιάζει ο Γραμματέας της Συνέλευσης του Τμήματος κ. Κίμων-Ιωάν-

νης Σπυρόπουλος και η αναπληρώτριά του κα Καλλιόπη Τριανταφύλλου αναπληρώτρια προϊ-

σταμένη της Γραμματείας του Τμήματος. Για την παρούσα συνεδρίαση ορίζεται Γραμματέας 

της Συνέλευσης η διοικητική υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος κ. Παναγιώτα-Λυδία 

Δημητρακοπούλου η οποία παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπιστώνει  α) την απαρτία, β) ότι έχει διασφαλιστεί η ταυτό-

τητα κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους, γ) ότι στην τηλεδιάσκεψη συμμετέ-

χουν αποκλειστικά και μόνον τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετάσχουν, δ) ότι υπάρχει 

ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση ε) ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε μέλος να 

παρακολουθεί, με οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να απευθύνε-

ται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να 

ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στ) ότι είναι δυνατή η ακριβής κατα-

γραφή της ψήφου του μέλους και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΑΦ46Μ9ΞΗ-ΕΓΓ



Σελίδα 4 από 19 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση εγγραφών των εισαγομένων φοιτητών στο Τμήμα με την ειδική κατηγο-

ρία των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή 

αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (188 Α’), όπως αντικαταστά-

θηκε με την παρ.3 του αρ.13 του Ν.3404/2005 (260 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου 

με την παρ.1 του αρ.50 του Ν.4415/2016 (159 Α’) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 

των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (17 Α’) και την περ.2 του 

άρθρου 32 του ν.4521/2018 (38 Α’).  

5. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 (272 Β’) Υ.Α. «Πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγο-

νται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 

2525/1997» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη με αριθμ. Φ.153/104315/Α5/27.08.2021 Υ.Α. «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα 

Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) 

και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακα-

δημαϊκό έτος 2021-2022». 

7. Τη με αριθμ. Φ.153/118467/Α5/21.09.2021 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9Ρ5Χ46ΜΤΛΗ-ΛΞΓ) Υ.Α. «Προ-

θεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή ει-

σαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των 

Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-

Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».  

8. Τη με αριθμ. Φ.152/126892/Α5/22.09.2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές των ει-

σαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την 

ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και απο-

φοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.». 

9. Τη με ΑΠ: 76211/27.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-

αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-

λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  
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10. Τη με ΑΠ: 77452/29.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΠΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλ-

λογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-

λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

11. Τη με ΑΠ: 76485/28.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλ-

λογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-

λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

12. Τη με ΑΠ: 76012/27.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλο-

γενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων 

κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

13.  Τη με ΑΠ: 75622/27.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΜΑΜΑ ΜΑΜΑ στην 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 2021-2022.  

14. Τη με ΑΠ: 75663/27.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-

αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-

λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

15. Τη με ΑΠ: 77144/29.09.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλ-

λογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-

λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

16. Τη με ΑΠ: 82625/08.10.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-

αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχο-

λείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει την εγγραφή των ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΙΟ-

ΝΥΣΗ, ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΜΑΜΑ ΜΑΜΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στο 1ο  χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του 

A κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στην ειδική 

κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυ-

κείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
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Θέμα 2ο: Αίτηση εγγραφής εισακτέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ο οποίος δεν πραγ-

ματοποίησε ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της πλατφόρμας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

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, Διασφά-

λιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ι-

δρυμάτων» όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουρ-

γία 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. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄/23.09.1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση 

των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Την Υ.Α. Φ253/139394/Α5/31.08.2019 (Φ.Ε.Κ. 2774/Β΄/02.09.2019) «Καθορισμός του 

τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με 

το παλαιό – καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής.»  

7. Την Υ.Α. Φ.253/104332/Α5/27.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΚΤ46ΜΤΛΗ-Α90) «Κύρωση πινάκων 

εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, για το ακαδ. έτος 2021-2022, χωρίς νέα εξέταση το 2021, με βάση 

την επίδοσή τους στην τελευταία συμμετοχή τους το έτος 2019 ή 2020 στις πανελλα-

δικές εξετάσεις ημερήσιου ΓΕΛ.». 

8. Τη με ΑΠ: 123792/ΓΔ1/01.10.2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες εγγραφής και 

αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε 

Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγού-

μενο Τμήμα/Σχολή.».  

9. Τη με ΑΠ: 81196/06.10.2021 αίτηση του κ. Δημητρίου Μεγαγιάννη του Χρήστου για 

την εγγραφή του στο Τμήμα χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονική εγγραφή στο 

σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ, λόγω σοβαρών οικογενειακών, προσωπικών προβλημάτων. 

10. Το γεγονός ότι ο κ. Δημήτριος Μεγαγιάννης δεν υπέβαλε ηλεκτρονική αίτηση εγγρα-

φής αλλά το όνομά του περιλαμβάνεται στους επιτυχόντες του σχετ. 7. 

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

 

αποδέχεται την αίτηση του κ. Δημητρίου Μεγαγιάννη του Χρήστου διότι λόγω σοβαρών οι-

κογενειακών και προσωπικών προβλημάτων αδυνατούσε να υποβάλλει ηλεκτρονική εγ-

γραφή μέσω της πλατφόρμας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και εγκρίνει την εγγραφή του στο 1ο  χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του A’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρο-

λόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

 

Θέμα 3ο: Ενημέρωση για ερευνητικά προγράμματα. 

Η Συνέλευση του Τμήματος ενημερώνεται από τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Χαράλαμπο 

Πατρικάκη μέσω του με ΑΠ: 76753/28.09.2021 εγγράφου για τη συμμετοχή του και τη συμ-

μετοχή του Εργαστηρίου CONSERT, σε ερευνητικές προτάσεις οι οποίες πρόκειται να υπο-

βληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας της ΕE 

«HORIZON EUROPE» 

 

Θέμα 4ο: Αίτηση εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Ηλία Ζώη στη βαθμίδα 

του Αναπληρωτή Καθηγητή. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρακαλεί το μέλος της Συνέλευσης κ. Ηλία 

Ζώη να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη καθώς το θέμα τον αφορά. Ο κ. Ηλίας Ζώης απο-

χωρεί 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.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 και ειδικότερα το άρθρο 16 και 19. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2083/1992(ΦΕΚ 159/τ.Α΄) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 3549/2007(ΦΕΚ 69/τ.Α). 

4. 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. 

5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017(ΦΕΚ 225/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με 

θέμα «Διαδικασία συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων εκλογής και 

εξέλιξης καθηγητών κλπ. Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κλπ.», όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (ΦΕΚ 2657/τ.Β΄). 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020) και ειδικότερα το άρθρο 64. 

7. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με αρ. πρωτ. Φ.122/43/55760/Ζ2/04.04.2018 (ΑΔΑ: 

ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) «Παρέχονται διευκρινήσεις». 
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8. Τη με ΑΠ: 75574/27.09.2021 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Ηλία Ζώη 

για την εξέλιξή του σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, καθώς και το 

επιστημονικό – ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται μέσα από το βιογραφικό 

σημείωμά του, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτησή του. 

9. Το υπ’ αρ. 2/28.09.2021 πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 

Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος όπου εκφράζεται η γνώμη 

της για την αίτηση εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ηλία Ζώη σε θέση βαθμίδας 

Αναπληρωτή Καθηγητή.  

10. Το γεγονός ότι ο κ. Ηλίας Ζώης κατέχει θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Φ.Ε.Κ. 325/Γ΄/15.04.2015) πλέον 

τριετίας. 

11. Την υπ’ αριθμ. 1415/02.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 386/Γ΄/13.04.2018) πράξη του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία διαπιστώθηκε η 

αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή του κ. 

Ηλία Ζώη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

12. Την υπ’ αριθμ Φε.7/4348/31.05.2018 (Φ.Ε.Κ. 2294/Β΄/18.06.2018) απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Μετατροπή της 

προσωποπαγούς θέσης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ηλία Ζώη σε οργανική». 

13. Τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α. αποδέχεται τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής 

και Επεξεργασίας Σήματος (σχετ. 9) και εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας εξέλιξης του Ε-

πίκουρου Καθηγητή κ. Ηλία Ζώη σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή.  

Β. Εισηγείται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής την προκήρυξη της θέσης ως 

εξής: 

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Ψηφιακή Εικόνα και Βιομετρική Ταυτοποίηση» 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ: 

Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της 

ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας με εφαρμογή στη βιομετρική ταυτοποίηση. 

Έμφαση δίνεται στο συνδυασμό και στην προσαρμογή τεχνικών και αλγόριθμων ψηφιακής 

επεξεργασίας εικόνας, υπολογιστικής όρασης, αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθη-

σης στην βιομετρική ταυτοποίηση, με χρήση χειρόγραφων δειγμάτων.  
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 

καλεί τον κ. Ηλία Ζώη να επανέλθει στην τηλεδιάσκεψη. Ο κ. Ηλίας Ζώης επανέρχεται και η 

συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του επόμενου θέματος. 

 

Θέμα 5ο: Αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος. 

Ι. Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Παύλου 

Χαλκιαδάκη. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», 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) «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

7. Τη με ΑΠ: 79860/04.10.2021 αίτηση του κ. Παύλου Χαλκιαδάκη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμή-

ματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με την οποία ζητά άδεια άσκησης 

διδακτικού και ερευνητικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χειμερινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα κάθε Τετάρτη 

17:00-21:00 και Πέμπτη 15:00-21:00 και πέραν του ωραρίου υπηρεσίας του 

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

 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α) διαπιστώνει ότι η απασχόληση του κ. Παύλου Χαλκιαδάκη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, 

για την άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα κάθε Τετάρτη 17:00-21:00 

και Πέμπτη 15:00-21:00, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα 
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(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. Παύλος Χαλκιαδάκης. 

 

Μειοψήφησαν τα μέλη της Συνέλευσης Ηλίας Σταύρακας, Μαρία Ραγκούση, Κωνσταντίνος 

Μουτζούρης, Αικατερίνη-Στυλιανή Ζαχαριάδου, Οδυσσέας Τσακιρίδης και Φωτούλα Μαγ-

γανά, διότι θεωρούν ότι ο κ. Π. Χαλκιαδάκης κατέχει θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήματος και 

δε θα έπρεπε να καταλάβει θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στο ΠΑ.Δ.Α.  

Λευκό ψήφισαν τα μέλη της Συνέλευσης Χρήστος-Πλάτων Βαρσάμης, Ευστάθιος-Κυριάκης 

Μπιτζάρος,  Σωτήριος Καραμπέτσος, Στυλιανός Σαββαΐδης, Γρηγόριος Κουλούρας, Δημήτριος 

Καλύβας και Ελένη Σαρρή. 

 

ΙΙ. Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Ιωάννη 

Χρόνη. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», 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) «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

7. Τη με ΑΠ: 81762/07.10.2021 αίτηση του κ. Ιωάννη Χρόνη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με την οποία ζητά άδεια άσκησης διδα-

κτικού και ερευνητικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως α-

καδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγω-

γής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χειμερινό και ε-

αρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα 

κάθε Τετάρτη 15:00-21:00 και Παρασκευή 09:00-13:00 και πέραν του ωραρίου υπηρε-

σίας του. 

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

 

Α) διαπιστώνει ότι η απασχόληση του κ. Ιωάννη Χρόνη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, για την  

άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παρα-

γωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα κάθε Τετάρτη 

15:00-21:00 και Παρασκευή 09:00-13:00, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υπαλ-

ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), δηλαδή το έργο που θα ασκήσει συμβιβάζεται με τα καθή-

κοντα 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. Ιωάννης Χρόνης. 

 

Μειοψήφησαν τα μέλη της Συνέλευσης Ηλίας Σταύρακας, Μαρία Ραγκούση, Κωνσταντίνος 

Μουτζούρης, Αικατερίνη-Στυλιανή Ζαχαριάδου, Οδυσσέας Τσακιρίδης και Φωτούλα Μαγ-

γανά, διότι θεωρούν ότι ο κ. Ι. Χρόνης κατέχει θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήματος και δε θα 

έπρεπε να καταλάβει θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στο ΠΑ.Δ.Α.  

Λευκό ψήφισαν τα μέλη της Συνέλευσης Χρήστος-Πλάτων Βαρσάμης, Ευστάθιος-Κυριάκης 

Μπιτζάρος,  Σωτήριος Καραμπέτσος, Στυλιανός Σαββαΐδης, Γρηγόριος Κουλούρας, Δημήτριος 

Καλύβας και Ελένη Σαρρή. 

 

Θέμα 6ο: Αιτήσεις για άδεια μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Ι. Αίτηση για έγκριση άδειας μετακίνησης του Καθηγητή του Τμήματος κ. Σάββα Βασι-

λειάδη. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (Φ.Ε.Κ. 218/Α΄/23.10.1997) «Υ-

πηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού και του ερευνητικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – 

Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συ-

ναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 
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6. Το με ΑΠ: 76254/16.12.2019 έγγραφο της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Διαδικασία έγκρισης άδειας μετακίνησης μελών 

Δ.Ε.Π. και μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, βραχύ-

χρονη διδασκαλία, για τις ανάγκες προγραμμάτων, κ.λ.π.». 

7. Τις με ΑΠ: 81708/07.10.2021 και 81709/07.10.2021 αιτήσεις για έγκριση μετακίνησης 

του Καθηγητή του Τμήματος κ. Σάββα Βασιλειάδη. 

8. Τη θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει την άδεια για μετακίνηση του Καθηγητή του Τμήματος κ. Σάββα Βασιλειάδη: 

α) στο Ksar Hellal της Τυνησίας από 07.11.2021 έως 14.11.2021, προκειμένου να συμμετάσχει 

σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού στο Higher Institute of Technology 

Studies ISET στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+». 

β) στα Τίρανα της Αλβανίας  από 14.11.2021 έως 21.11.2021, προκειμένου να συμμετάσχει 

σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μη-

χανικών του Πολυτεχνείου των Τιράνων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+» 

Η απουσία του κ. Σάββα Βασιλειάδη κατά τα ανωτέρω διαστήματα δε δημιουργεί παρακώ-

λυση του διδακτικού του έργου.  

 

ΙΙ. Αίτηση για έγκριση άδειας μετακίνησης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Στυ-

λιανού Μυτιληναίου. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παρακαλεί τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανό Μυτιληναίο 

να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση καθώς το θέμα τον αφορά. Ο κ. Σ. Μυτιληναίος αποχωρεί 

και η συνεδρίαση συνεχίζεται. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (Φ.Ε.Κ. 218/Α΄/23.10.1997) «Υ-

πηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού και του ερευνητικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – 

Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συ-

ναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

6. Το με ΑΠ: 76254/16.12.2019 έγγραφο της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Διαδικασία έγκρισης άδειας μετακίνησης μελών 

Δ.Ε.Π. και μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, βραχύ-

χρονη διδασκαλία, για τις ανάγκες προγραμμάτων, κ.λ.π.». 

7. Τις με ΑΠ: 81191/06.10.2021 και 81192/06.10.2021 αιτήσεις για έγκριση μετακίνησης 

του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Στυλιανού Μυτιληναίου. 

8. Τη θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει την άδεια για μετακίνηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Στυλιανού 

Μυτιληναίου: 

α) στο Ksar Hellal της Τυνησίας από 07.11.2021 έως 14.11.2021, προκειμένου να συμμετάσχει 

σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού στο Higher Institute of Technology 

Studies ISET στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+».  

β) στα Τίρανα της Αλβανίας  από 14.11.2021 έως 21.11.2021, προκειμένου να συμμετάσχει 

σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μη-

χανικών του Πολυτεχνείου των Τιράνων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+» 

Η απουσία του κ. Στυλιανού Μυτιληναίου κατά τα ανωτέρω διαστήματα δε δημιουργεί πα-

ρακώλυση του διδακτικού του έργου. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και ο Πρόεδρος καλεί τον Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανό Μυτιληναίο να επανέλθει στη συνεδρίαση. Ο κ. Σ. Μυτιληναίος 

επανέρχεται και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του επόμενου θέματος.  

 

ΙΙΙ. Αίτηση για έγκριση άδειας μετακίνησης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. 

Γρηγορίου Κουλούρα.  

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παρακαλεί τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γρηγόριο Κουλούρα 

να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση καθώς το θέμα τον αφορά. Ο κ. Γ. Κουλούρας αποχωρεί 

και η συνεδρίαση συνεχίζεται. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (Φ.Ε.Κ. 218/Α΄/23.10.1997) «Υ-

πηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού και του ερευνητικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – 

Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συ-

ναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

6. Το με ΑΠ: 76254/16.12.2019 έγγραφο της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Διαδικασία έγκρισης άδειας μετακίνησης μελών 

Δ.Ε.Π. και μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, βραχύ-

χρονη διδασκαλία, για τις ανάγκες προγραμμάτων, κ.λ.π.». 

7. Την με ΑΠ: 81314/06.10.2021  αίτηση για έγκριση μετακίνησης του Αναπληρωτή Καθη-

γητή του Τμήματος κ. Γρηγορίου Κουλούρα. 

8. Τη θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει την άδεια μετακίνησης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Γρηγορίου Κου-

λούρα στο Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από 12.10.2021 έως και 15.10.2021 

προκειμένου να συμμετάσχει στο «12th Global Mobile Broadband Forum (MBBF)» χωρίς κά-

λυψη εξόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α. 

Οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση προκύψει κατά την απουσία του κ. Γρηγορίου Κου-

λούρα κατά το ανωτέρω διάστημα θα καλυφθεί μετά την επιστροφή του.  

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και ο Πρόεδρος καλεί τον Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή κ. Γρηγόριο Κουλούρα να επανέλθει στη συνεδρίαση. Ο κ. Γ. Κουλούρας επα-

νέρχεται και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του επόμενου θέματος.  

 

ΙV. Αίτηση για έγκριση άδειας μετακίνησης της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος κας 

Σωτηρίας Γαλατά. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (Φ.Ε.Κ. 218/Α΄/23.10.1997) «Υ-

πηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού 
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προσωπικού και του ερευνητικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – 

Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συ-

ναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

6. Το με ΑΠ: 76254/16.12.2019 έγγραφο της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Διαδικασία έγκρισης άδειας μετακίνησης μελών 

Δ.Ε.Π. και μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, βραχύ-

χρονη διδασκαλία, για τις ανάγκες προγραμμάτων, κ.λ.π.». 

7. Την με ΑΠ: 81707/07.10.2021  αίτηση για έγκριση μετακίνησης της Επίκουρης Καθηγή-

τριας του Τμήματος κας Σωτηρίας Γαλατά. 

8. Τη θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει την άδεια για  μετακίνηση της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος κας Σωτηρίας 

Γαλατά στο Ksar Hellal της Τυνησίας από 07.11.2021 έως 14.11.2021, προκειμένου να συμμε-

τάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού στο Higher Institute of 

Technology Studies ISET στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+». 

Η απουσία της κας  Σωτηρίας Γαλατά κατά το ανωτέρω διάστημα δε δημιουργεί παρακώλυση 

του διδακτικού της έργου. 

 

Θέμα 7ο: Οριστικοποίηση τίτλου διδακτορικής διατριβής. 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. 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 Ι-

δρυμάτων», 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 ι-

σχύει. 

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 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Τη με ΑΠ: 79091/04.10.2021 Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδά-

κτορος Μαρίας Μπάτου. 
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7. Την προφορική-εισήγηση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Γ’ κύκλου 

σπουδών του Τμήματος για την ανωτέρω πρόταση τίτλου Διδακτορικών Διατριβών. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

διαπιστώνει κατόπιν της σχετικής προφορικής εισήγησης του Προέδρου της Συντονιστικής 

Επιτροπής του Γ’ κύκλου σπουδών (σχετ.7) την πληρότητα των περιεχομένων της πρότασης 

διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Μαρίας Μπάτου και ε-

γκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος (Φ.Ε.Κ. 4658/Β΄/18.10.2018). 

 

Θέμα 8ο: Λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Τμήματος 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», 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 γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων εισακτέων φοιτητών στα ΠΜΣ «Τεχνολογίες 

Ήχου Βίντεο και Μετάδοσης», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα», 

και «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» είναι μικρότερος από δέκα. 

6. Τις προφορικές εισηγήσεις των Διευθυντών των προαναφερόμενων Π.Μ.Σ του Τμήμα-

τος, οι οποίοι μετέφεραν στη Συνέλευση τις τοποθετήσεις των αντίστοιχων Συντονιστι-

κών Επιτροπών. 

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

 

α) αποφασίζει ομόφωνα 

 

α1. αναγνωρίζοντας την παρατηρούμενη αδυναμία προσέλκυσης ικανοποιητικού αριθμού 

νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ του τμήματος να προχωρήσει, σε 

συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, στις απαραίτητες ενέργειες για την αναμόρφωση 

των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος και την σύνταξη σχετικής εισή-

γησης προς την συνέλευση του τμήματος εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

α2. να μην πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου Βίντεο και Μετάδοσης». 
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β) αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ να πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέων φοιτητών για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλο-

ντα» και στο Π.Μ.Σ. «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» αν και ο αριθμός των εισακτέων 

είναι μικρότερος από δέκα. 

Μειοψήφησαν τα εξής μέλη της Συνέλευσης: 

1. Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος. 
2. Κωνσταντίνος Βουδούρης. 
3. Αικατερίνη-Στυλιανή Ζαχαριάδου. 
4. Γεώργιος Ιωαννίδης. 
5. Κωνσταντίνος Καλκάνης. 
6. Δημήτριος Καλύβας. 
7. Στυλιανός Μυτιληναίος. 
8. Μαρία Ραγκούση. 
9. Στυλιανός Ποτηράκης 

8 μέλη της Συνέλευσης ψήφισαν λευκό. 

 

Θέμα 9ο: Ανάθεση διδασκαλίας και διοικητικής υποστήριξης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο "Διαχεί-

ριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων". 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 ι-

σχύει. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Την υπ’ αριθμ. 6853/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3306/Β΄/10.08.2018) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συ-

στημάτων», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.». 

6. Την υπ’ αριθμ. 10362/05.10.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4883/Β΄/01.11.2018) «Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής με τίτλο Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων». 

7. Τo πρακτικό 12/27.09.2021 (Θέμα 1ο) της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του 

Π.Μ.Σ. Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων «Πρόταση ανάθεσης 

ΑΔΑ: ΩΥΑΦ46Μ9ΞΗ-ΕΓΓ



Σελίδα 18 από 19 

 

διδασκαλίας και διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-22». 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

αναθέτει διδακτικό έργο και διοικητική-τεχνική υποστήριξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 στο Π.Μ.Σ. Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, σύμφωνα με το 

θέμα 1ο: «Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας και διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης του ΠΜΣ 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22» του πρακτικού 12/27.09.2021 της συνεδρίασης της Συντο-

νιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, το 

οποίο αποτελεί συνημμένο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 

 

Θέμα 10ο: Τροποποίηση κανονισμού σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Διαχείριση και Βελ-

τιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων". 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής 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 

και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 30 και την παρ.1 του άρθρου 45. 

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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Την υπ’ αριθμ. 6853/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3306/Β΄/10.08.2018) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συ-

στημάτων», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.». 

6. Την υπ’ αριθμ. 10362/05.10.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4883/Β΄/01.11.2018) «Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής με τίτλο Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων» και ειδικό-

τερα το άρθρο 6. 

7. Τo πρακτικό 12/27.09.2021 (Θέμα 3ο) της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του 

Π.Μ.Σ. Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων «Τροποποίηση κανο-

νισμού σπουδών». 

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

 

την τροποποίηση της παραγράφου «Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.» στο 

άρθρο 6 (σελ. 58667) του Φ.Ε.Κ. 4883/Β΄/01.11.2018 «Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

με τίτλο Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων» με την παράγραφο «Η 

διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 

35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017) ή ως καθορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.» 

 

Θέμα 11ο: Προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την ενσωμά-

τωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων κατά το χειμερινό εξά-

μηνο του ακαδημαϊκού έτος 2021-2022 και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων. 

Ο Πρόεδρος αναφέρει στο σώμα ότι υπάρχει ενημέρωση ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα υπάρξει χρηματοδότηση υποψηφίων διδακτόρων και με-

ταπτυχιακών φοιτητών για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύ-

ριων διαλέξεων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση, ούτε έχει εκ-

δοθεί η σχετική ΥΑ για την ρύθμιση των θεμάτων της υλοποίησης και παρακολούθησης της 

πράξης και ως εκ τούτου η συζήτηση του θέματος πρέπει να αναβληθεί. Το σώμα ομόφωνα 

συμφωνεί και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση του επόμενου θέματος. 

 

Θέμα 12ο: Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊ-

κού έτους 2021-2022. 

Το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 5:45 μ.μ. ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι εξα-

ντλήθηκαν όλα τα προς συζήτηση θέματα, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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 Πρακτικό Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων» 12ο/27-09-2021 

 

Απόσπασμα 

Πρακτικού Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ 

«Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων» 

 

Σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 ακριβώς, 

συνήλθε η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων» μέσω 

τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση (21/09/2021) του Διευθυντή του εν λόγω 

ΠΜΣ, καθηγητή Γεώργιου Ιωαννίδη, με θέματα:  

 

1. Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας και διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης του 

ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

2. ………….. 

3. ………….. 

 

 

Παρόντες στη ΣΕ είναι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ: 

1. Ιωαννίδης Γεώργιος,  Καθηγητής 

2. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής 

3. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής 

4. Καμινάρης Σταύρος,  Καθηγητής 

5. Μανουσάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της ΣΕ, ο διευθυντής του ΠΜΣ και πρόεδρος της ΣΕ,   

Καθηγητής Γεώργιος Ιωαννίδης, κήρυξε την έναρξή της και προχώρησε στην εξέταση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας, επικουρικού έργου και διοικητικής-

τεχνικής υποστήριξης του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.  

 

Η ΣΕ του ΠΜΣ, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών της, καταλήγει στη σύνταξη 

πρότασης προς τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με την ανάθεση: 

• της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

• επικουρικού έργου στη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ σε μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος 

• διοικητικού και τεχνικού έργου υποστήριξης του ΠΜΣ, σε μέλη ΕΔΙΠ του 

ΠΑΔΑ.  

 

Οι εν λόγω δύο προτάσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 1, 2 και 3. 

 

Πίνακας 1. Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων του ΠΜΣ σε μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

Μέλος ΔΕΠ  Μάθημα ΠΜΣ Εξάμ. 
Ώρες/εβδομάδα 

Χειμερινό Εαρινό 

Γεώργιος Βόκας 

Καθηγητής  

Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Γ' 0,5  

Γεώργιος 

Λεωνιδόπουλος 

Αν. Καθηγητής 

Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Γ' 0,5  

Γιώργος Τσεκούρας 

Επ. Καθηγητής 

Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Γ' 1  

Νικόλαος Μανουσάκης 

Επ. Καθηγητής 

Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Γ' 1  
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Αντώνιος Μορώνης 

 Καθηγητής 

Διαχείριση Ενέργειας – 

Ενεργειακοί Έλεγχοι 
Γ' 1  

Κων/νος Καλκάνης 
Διαχείριση Ενέργειας – 

Ενεργειακοί Έλεγχοι 
Γ' 1  

Γιώργος Τσεκούρας 

Επ. Καθηγητής 

Διαχείριση Ενέργειας – 

Ενεργειακοί Έλεγχοι 
Γ' 1  

Πέτρος Καραϊσάς 

Επ. Καθηγητής 

Αξιολόγηση Ενεργειακών 

Επενδύσεων 
Γ' 3  

Γεώργιος 

Λεωνιδόπουλος 

Αν. Καθηγητής 

Μεθοδολογία Έρευνας - Τεχνική 

Συγγραφή 
Γ' 1  

 

Πίνακας 2. Πρόταση ανάθεσης επικουρικού έργου στη διδασκαλία των μαθημάτων 

του ΠΜΣ σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

Μέλος ΔΕΠ  
Μάθημα του ΠΜΣ 

(Επικουρικό Έργο) 
Εξάμ. 

Ώρες/εβδομάδα 

Χειμερινό Εαρινό 

Κων/νος Κουκουβίνος 

Λέκτορας Εφαρμογών  

Αξιολόγηση Ενεργειακών 

Επενδύσεων 
Γ' 1,5  

 

Πίνακας 3. Πρόταση ανάθεσης έργου διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του 

ΠΜΣ σε μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ 

Ορφανός Βασίλης, ΕΔΙΠ, Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 
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Στο σημείο αυτό και ώρα 14.00, ο πρόεδρος της ΣΕ του ΠΜΣ, καθηγητής του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης, 

αφού διαπίστωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα προς συζήτηση θέματα, κήρυξε τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

 

Το πρακτικό αυτό γράφτηκε από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και αφού αναγνώσθηκε από 

όλα τα μέλη της ΣΕ, υπογράφεται ως έπεται: 

 

 Ο  Πρόεδρος της ΣΕ και Διευθυντής 

του ΠΜΣ 

Τα μέλη 

  

Γεώργιος .Χ. Ιωαννίδης  

Καθηγητής 

Αντώνιος Μορώνης  

Καθηγητής 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αιγάλεω 29.09.2021 
Ο Πρόεδρος της ΣΕ 

 

 

Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος 

Καθηγητής 

  

 

 Σταύρος Καμινάρης 

Καθηγητής 

  

 

 Νικόλαος Μανουσάκης 

Επ. Καθηγητής 
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