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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΡΑΞΗ 16/04.11.2021 

 

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 04.11.2021 και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιά-

σκεψη, αντί της προγραμματισμένης ώρας, 11:00 π.μ., λόγω της ενημέρωσης των μελών της 

Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος για θέματα σχετικά με την λειτουργία του Τμή-

ματος, του Πανεπιστημίου και θέματα διεξαγωγής μαθημάτων,  η Συνέλευση του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής (ΑΔΑ: ΕΧΗΑ46Μ9ΞΗ-5ΡΕ), ύστερα από τη με ΑΠ:96101/02.11.2021 (Ορθή Επα-

νάληψη 03.11.2021) πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-

κών Μηχανικών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Φοιτητικά θέματα. 

2. Έγκριση εγγραφών φοιτητών με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές 

παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

3. Αίτηση εγγραφής εισακτέου φοιτητή ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ο οποίος δεν πραγ-

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

4. Ανάθεση διδακτικού έργου στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κ. Χρήστο Χωριανό-

πουλο. 

5. Έγκριση επιλογής υποψηφίων φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έ-

τος 2021-2022. 

6. Αναθέσεις διδασκαλίας σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

7. Θέματα λειτουργίας παλαιών Π.Μ.Σ. του Τμήματος. 

8. Εισηγήσεις επιτροπών επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. 

9. Αιτήσεις για έγκριση μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος. 

10. Αίτηση για μετακίνηση-ένταξη στο Τμήμα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μη-

χανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής κ. Δημήτριου Πυρομάλη.  

11. Εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον συνταξιοδοτη-

θέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Δήμο Τριάντη. 

12. Συγκρότηση ειδικής τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη εισήγησης για την απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον συνταξιοδοτη-

θέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Αθανάσιο Νασιόπουλο. 

13. Οριστικοποίηση τίτλου διδακτορικών διατριβών. 

14. Πρόσκληση επισκέπτη καθηγητή. 
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15. Οικονομικά θέματα του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης». 

 

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

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. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών 

Διατάξεων και Αυτοματισμού. 

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

Υλικών. 

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

Ενσωματωμένων Συστημάτων. 

6. Καραμπέτσος Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα 

Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος.  

7. 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: 

8. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 11ου θέματος). 

9. Αγγελή Χρυσάνθη, Καθηγήτρια. 

10. Βυλλιώτης Ηρακλής, Λέκτορας Εφαρμογών. 

11. Γαλατά Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 11ου θέματος). 

12. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής. 

13. Καλκάνης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής. 

14. Καλτσάς Γρηγόριος, Καθηγητής. 

15. Καλύβας Δημήτριος, Καθηγητής. 

16. Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας Εφαρμογών. 

17. Κουκουβίνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Εφαρμογών (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος). 

18. Κουλούρας Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

19. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατόπιν ολοκλήρωσης της συζήτησης του 10ου θέματος). 

20. Μαγγανά Φωτούλα, Λέκτορας Εφαρμογών. 

21. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής. 

22. Μπόγρης Μηνάς, Λέκτορας Εφαρμογών. 

23. Μυτιληναίος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

24. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής. 

25. Πατρικάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής. 
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26. Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια. 

27. Ράμπιας Ιωάννης, Καθηγητής (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατόπιν ολοκλήρωσης 

της συζήτησης του 1ου θέματος). 

28. Σαββαΐδης Στυλιανός, Καθηγητής. 

29. Σαρρή Ελένη, Λέκτορας (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατόπιν ολοκλήρωσης της 

συζήτησης του 1ου θέματος και επανήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης της συζήτησης του 11ου 

θέματος). 

30. Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

31. Τσακιρίδης Οδυσσέας, Επίκουρος Καθηγητής 

32. Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής. 

33. Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητής. 

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π: 

34. Ορφανός Βασίλειος, αναπληρωτής Εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π.  

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

35. Κατσούλης Στυλιανός. 

 

Από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης απουσιάζουν τα εξής μέλη της: 

1. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

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

και Ελέγχου. 

3. Βαρσάμης Πλάτων-Χρήστος, Καθηγητής. 

4. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια (λόγω εκπαιδευτικής άδειας). 

5. Ζώης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής. 

6. Καμινάρης Σταύρος, Καθηγητής. 

 

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. 

 

Γραμματέας της Συνέλευσης του Τμήματος έχει ορισθεί, σύμφωνα με τη με ΑΠ: 

67318/06.09.2021 (ΑΔΑ: ΕΧΗΑ46Μ9ΞΗ-5ΡΕ) Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ο κ. Κίμων – Ιωάννης Σπυρόπουλος, διοικητικός υπάλληλος της 

Γραμματείας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ο οποίος παρίστα-

ται στη συνεδρίαση της Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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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. 

 

Θέμα 1ο : Φοιτητικά θέματα. 

Ι. Αντιστοίχιση μαθημάτων σε φοιτητές που παρακολούθησαν μαθήματα σε πανεπιστή-

μια του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+. 

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. Τη με ΑΠ: 94230/01.11.2021 εισήγηση του συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ 

του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γρηγόριου Καλτσά, για την αναγνώριση μαθημάτων που 

παρακολούθησε σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ο φοιτητής του Τμήματος Χρήστος 

Κλάγκος και των αντίστοιχων βαθμολογιών. 

6. Τη με ΑΠ: 94233/01.11.2021 εισήγηση του συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ 

του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γρηγόριου Καλτσά, για την αναγνώριση μαθημάτων που 

παρακολούθησε σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ο φοιτητής του Τμήματος Δημή-

τριος Τριγωνίδης και των αντίστοιχων βαθμολογιών. 

7. Τη με ΑΠ: 94250/01.11.2021 εισήγηση του συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ 

του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γρηγόριου Καλτσά, για την αναγνώριση μαθημάτων που 

παρακολούθησε σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής η φοιτήτρια του Τμήματος Ευαγγε-

λία Αγνή Αλεξοπούλου και των αντίστοιχων βαθμολογιών. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α. αναγνωρίζει τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής Χρήστος Κλάγκος μέσω του 

προγράμματος Erasmus+ στο University of Pardubice της Τσεχίας κατά το εαρινό εξάμηνο του 
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ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και τα αντιστοιχίζει με μαθήματα και βαθμολογίες, σύμφωνα 

με τη με ΑΠ: 94230/01.11.2021 εισήγηση του συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ του 

Τμήματος, Καθηγητή κ. Γρηγόριου Καλτσά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρό-

ντος πρακτικού. Τα μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται, καταχωρίζονται στο παράρτημα δι-

πλώματος του εν λόγω φοιτητή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

Β. αναγνωρίζει τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής Δημήτριος Τριγωνίδης μέσω 

του προγράμματος Erasmus+ στο Technical University of Liberec της Τσεχίας κατά το χειμε-

ρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και τα αντιστοιχίζει με μαθήματα και βαθ-

μολογίες, σύμφωνα με τη με ΑΠ: 94233/01.11.2021 εισήγηση του συντονιστή του προγράμ-

ματος Erasmus+ του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γρηγόριου Καλτσά, η οποία αποτελεί αναπόσπα-

στο μέρος του παρόντος πρακτικού. Τα μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται, καταχωρίζονται 

στο παράρτημα διπλώματος του εν λόγω φοιτητή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

Γ. αναγνωρίζει τα μαθήματα που παρακολούθησε η φοιτήτρια Ευαγγελία Αγνή Αλεξοπούλου 

μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο Institute National Polytechnic (INP-ENSEEIHT) της 

Τουλούζης της Γαλλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και τα 

αντιστοιχίζει με μαθήματα και βαθμολογίες, σύμφωνα με τη με ΑΠ: 94250/01.11.2021 εισή-

γηση του συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γρηγόριου 

Καλτσά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.  

 

ΙΙ. Αιτήσεις φοιτητών για αντιστοίχιση μαθημάτων παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών. 

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 Λειτουρ-

γία 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 Ι-

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/31.01.2013) «Οργάνωση 

και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά-

ξεις». 

5. Την υπ’ αριθμ. 93899/Ζ1/11.06.2019 (Φ.Ε.Κ. 2323/Β’/13.06.2019) Υπουργική 

Απόφαση «Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της 

Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα». 

6. Την υπ’ αριθμ. 16/23-07-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την έγκριση του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος, ύστερα από την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Πράξη 11/04-07-2019, Θέμα 11ο). 
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7. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

8. Την πράξη 17/21.11.2019 (Θέμα 15ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

και Ηλεκτρονικών Μηχανικών «Κανονισμός σπουδών και μεταβατικές διατάξεις 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020». 

9. Τη με ΑΠ: 91931/25.10.2021 αίτηση του φοιτητή Σοφιανού Λίτσα για αντιστοίχιση 

μαθήματος. 

10. Τη με ΑΠ: 91103/22.10.2021 αίτηση του φοιτητή Αλέξιου Στυλιανού Μαρινέλη για α-

ντιστοίχιση μαθήματος. 

11. Τη με ΑΠ: 91150/22.10.2021 αίτηση του φοιτητή Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου για 

αντιστοίχιση μαθημάτων 

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

 

Α. αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α.1 αποδέχεται τη με ΑΠ: 91931/25.10.2021 αίτηση του φοιτητή Σοφιανού Λίτσα και αντι-

στοιχίζει το μάθημα Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας, το οποίο παρακολούθησε 

επιτυχώς ο εν λόγω φοιτητής το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο του τετραετούς 

προγράμματος Α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών  που ίσχυε τότε με το μάθημα Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του προγράμμα-

τος  Α’ κύκλου σπουδών τμήματος Τ.Ε.Ι. (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Πει-

ραιά) που παρακολουθεί τώρα με καταχώριση της αντίστοιχης βαθμολογίας. 

 

Α.2. απορρίπτει τη με ΑΠ: 91103/22.10.2021 αίτηση του φοιτητή Αλέξιου Στυλιανού Μαρι-

νέλη, διότι είναι εκπρόθεσμη καθώς ο φοιτητής όφειλε να υποβάλει την αίτησή του το ακα-

δημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού σπουδών 

του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (σχετ. 8), οι οποίες είναι αναρτημένες στον 

σύνδεσμο: https://eee.uniwa.gr/images/Pdfs/spoudes/metav_diatax_2019-20.pdf του ιστο-

τόπου του Τμήματος. 

 

Β. αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

αποδέχεται τη με ΑΠ: 91150/22.10.2021 αίτηση του φοιτητή Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου 

και προσμετρά για τον εν λόγω φοιτητή το μάθημα Βάσεις Δεδομένων (EEE.8-3.3) ως μάθημα 

επιλογής άλλου κύκλου σπουδών για την απόκτηση του διπλώματος Ηλεκτρολόγου και Ηλε-

κτρονικού Μηχανικού.  

 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Καραγιαννόπουλος, Λέκτορας Εφαρμογών, Γρηγόριος 

Κουλούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεώργιος Λεωνιδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

και Γεώργιος Τσεκούρας, Επίκουρος Καθηγητής.  

Λευκό ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη της Συνέλευσης.  
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ΙΙΙ. Αίτηση υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος για αναστολή σπουδών. 

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: 89604/20.10.2021 αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα  Γεώργιου Κόρμπου για 

την αναστολή των σπουδών του για ένα έτος 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει το αίτημα με ΑΠ: 89604/20.10.2021 του υποψήφιου διδάκτορα Γεώργιου Κόρμπου 

για την αναστολή των σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 

IV. Αίτηση φοιτητή για καταχώριση της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας του. 

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) και ειδικότερα το άρθρο 52 

5. Τη με ΑΠ: 91024/22.10.2021 αίτηση του φοιτητή του Τμήματος Ανδρέα Πατεράκη για 

την καταχώριση του βαθμού της διπλωματικής εργασίας του χωρίς την ύπαρξη 

δήλωσής της ούτε για το χειμερινό ούτε εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021. 
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6. Το γεγονός ότι έχουν παρέλθει οι 10 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής 

δηλώσεων μαθημάτων από τους φοιτητές του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

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

 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

απορρίπτει την αίτηση του φοιτητή Ανδρέα Πατεράκη, διότι η αποδοχή του αιτήματος έρχε-

ται σε αντίθεση με τις παρ. 2 και 3  του άρθρου 52 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/Β΄/21.10.2020). 

 

Μειοψήφησαν τα μέλη της Συνέλευσης κ.κ. Παναγιώτης Παπαγέωργας Καθηγητής, Νικό-

λαος-Αλέξανδρος Τάτλας Αναπληρωτής Καθηγητής, Στυλιανός Ποτηράκης Καθηγητής, Γρηγό-

ριος Κουλούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Σωτηρία Γαλατά Επίκουρη Καθηγήτρια, Σωτήριος 

Καραμπέτσος Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημήτριος Καλύβας Καθηγητής, Αλέξανδρος Αλε-

ξανδρίδης Καθηγητής και Στυλιανός Κατσούλης Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

Λευκό ψήφισαν 7 μέλη της Συνέλευσης. 

 

V. Αιτήσεις φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος 

Erasmus+. 

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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

2. 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 

έχει τροποποιηθεί και 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 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. Τη με ΑΠ: 87841/18.10.2021 αίτηση του φοιτητή Κύριλλου Περιστενίδη με την οποία 

ζητά την έγκριση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος Erasmus+.  

6. Τη με ΑΠ: 96344/03.11.2021 αίτηση  της φοιτήτριας Μαριάνθης Αδαμοπούλου-Σου-

λαντίκα με την οποία ζητά την έγκριση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

7. Τις με ΑΠ 89487/20.10.2021 και 96936/04.11.2021,  εισηγήσεις του συντονιστή Eras-

mus του Τμήματος κ. Στυλιανού Μυτιληναίου, Αναπληρωτή Καθηγητή για τις ανω-

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α) Αποδέχεται τις εισηγήσεις (σχετ. 7) του συντονιστή Erasmus του Τμήματος κ. Στυλιανού 

Μυτιληναίου, Αναπληρωτή Καθηγητή. 

Β) Εγκρίνει την αίτηση του φοιτητή Κύριλλου Περιστενίδη για πραγματοποίηση πρακτικής 

άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει ά-

μεσα τον συντονιστή Erasmus του Τμήματος για τα στοιχεία του φορέα και το αντικείμενο 

της πρακτικής άσκησης, μόλις αυτά καθορισθούν. 

Γ) Εγκρίνει την αίτηση της φοιτήτριας Μαριάνθης Αδαμοπούλου-Σουλαντίκα για πραγματο-

ποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η φοιτήτρια οφείλει 

να ενημερώσει άμεσα τον συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος για τα στοιχεία του φορέα και 

το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, μόλις αυτά καθορισθούν. 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση εγγραφών των εισαγομένων φοιτητών στο Τμήμα με την ειδική κατηγο-

ρία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 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 Λειτουρ-

γία 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 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. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (156 Α’) όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (193 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου 

του Ν.4218/2013 (268 Α΄), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (189 Α’), με το άρθρο 13 

του Ν. 4452/2017 (17 Α’) καθώς και το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (102 Α΄). 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.153/130229/Α5/13.10.2021 (ΑΔΑ: 9ΩΔΜ46ΜΤΛΗ-Η3Δ) Υπουργική 

Απόφαση περί κύρωσης πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές 

παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

7. Τη με ΑΠ: Φ.152/130538/Α5/14.10.2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΛ46ΜΤΛΗ-02Τ) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τρι-

τοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές 

παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (156 Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». 
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8. Τη με ΑΠ: 90135/20.10.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΒΑΜΒΑΚΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στην ειδική κατηγορία ατόμων που 

πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

9. Τη με ΑΠ: 89918/20.10.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην ειδική κατηγορία ατόμων που πά-

σχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  

10. Τη με ΑΠ: 90486/21.10.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του  ΚΑΝΤΖΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ στην ειδική κατηγορία ατόμων που 

πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

11.  Τη με ΑΠ: 87986/18.10.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν 

από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

12. Τη με ΑΠ: 88662/19.10.2021 αίτηση εγγραφής στο Τμήμα με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά του ΣΕΝΤΟ ΕΡΓΚΙ στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από 

σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

αποδέχεται τις αιτήσεις και εγκρίνει την εγγραφή στο 1ο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2021-2022 του Ά κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-

χανικών στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις των εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 ΚΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 

4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5 ΣΕΝΤΟ ΕΡΓΚΙ 
 

Θέμα 3ο: 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). 
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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.153/104310/A5/27.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤ346ΜΤΛΗ-ΣΕΞ) «Κύρωση πινάκων ει-

σαγομένων στις σχολές, στα τμήματα και εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστη-

μίων, στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδη-

μίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και στις 

Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2021-2022, με βάση τη βαθμολογία τους που πέτυχαν στις πανελλαδικές ε-

ξετάσεις ΕΠΑΛ 2021 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.». 

8. Τη με ΑΠ: 123792/ΓΔ1/01.10.2021 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: 85476/13.10.2021 αίτηση του κ. Δημητρίου Ψιμόπουλου του Ιωάννη για 

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

σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ, λόγω προβλημάτων υγείας στο άμεσο οικογενειακό του περι-

βάλλον. 

10. Το γεγονός ότι ο κ. Δημήτριος Ψιμόπουλος 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, 

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

αποδέχεται την αίτηση του κ. Δημητρίου Ψιμόπουλου του Ιωάννη, διότι λόγω προβλημάτων 

υγείας στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον 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 Ά κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρο-

λόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

 

Θέμα 4ο: Ανάθεση διδακτικού έργου στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κ. Χρήστο Χω-

ριανόπουλο. 

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

5. Την Πράξη 8/01.07.2021 (Θέμα 15ο) της Συνέλευσης του Τμήματος «Αναθέσεις διδα-

κτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». 

6. Την Πράξη 15/21.10.2021 (Θέμα Μοναδικό) της Συνέλευσης του Τμήματος «Ανάθεση 

διδακτικού έργου σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος». 

7. Το με ΑΠ: 93185/26.10.2021 Πρωτόκολλο Ανάληψης Υπηρεσίας του Επίκουρου Καθη-

γητή κ. Χρήστου Χωριανόπουλου. 

8. Το γνωστικό αντικείμενο του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Χρήστου Χωρια-

νόπουλου 

9. Την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

αναθέτει διδακτικό έργο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στον Επίκουρο Καθηγητή του 

Τμήματος κ. Χρήστο Χωριανόπουλο ως εξής: 

Α. Για το χειμερινό εξάμηνο τη διδασκαλία των μαθημάτων ΕΕΕ.1.4 Γραμμική Άλγεβρα (4 ώ-

ρες/εβδομάδα) και ΕΕΕ.3.1 Διαφορικές εξισώσεις-Μετασχηματισμού (4ώρες/εβδομάδα). 

Β. Για το εαρινό εξάμηνο τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΕΕ.4.4 Πιθανότητες και Στατιστική 

(4 ώρες/εβδομάδα). 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση επιλογής υποψηφίων φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος για το ακαδη-

μαϊκό 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» και ειδικό-

τερα τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 31, 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 Ι-

δρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
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4. Την υπ΄αριθμ. 6852/06.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 3214/Β΄/06.08.2018) απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος  Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήμα-

τος 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 Διοικού-

σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Την υπ’ αριθμ. 6879/06.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 3312/Β΄/06.08.2020) Απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» (MSc in Data 

Communications and Networking)». 

7. Την υπ’ αριθμ. 10363/05.10.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4852/Β΄/31.10.2018) «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής, με τίτλο «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» (MSc in Data 

Communications and Networking)». 

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

4621/Β΄/21.10.2020). 

9. Το με ΑΠ: 85126/13.10.2021 πρακτικό της επιτροπής επιλογής υποψηφίων φοιτητών 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για το ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Πε-

ριβάλλοντα». 

10. Το με ΑΠ: 96604/03.11.2021 πρακτικό της επιτροπής επιλογής υποψηφίων φοιτητών 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για το ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει-επικυρώνει τους πίνακες επιλογής υποψηφίων φοιτητών των ΠΜΣ «Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» και ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» των 

αντίστοιχων πρακτικών των επιτροπών επιλογής (σχετ. 9 και σχετ. 10), τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 

 

Θέμα 6ο: Αναθέσεις διδασκαλίας σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος 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. 
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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» και ειδικό-

τερα τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 31, 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 Ι-

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

4. Την υπ’ αριθμ. 4728/06.06.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 2694/Β΄/09.07.2018) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευ-

νας». 

5. Την υπ’ αριθμ. 10349/05.10.2018 (Φ.Ε.Κ. 4905/Β΄/02.11.2018) Απόφαση της Διοικού-

σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας του Τμήματος Ηλεκτρο-

λόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 6890/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3257/Β΄/08.08.2018) «  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής 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 Διοικού-

σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής με τίτλο Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and 

Broadcasting Engineering)». 

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

4621/Β΄/21.10.2020).  

9. Την Πράξη 9/19.10.2021 (Θέμα 1ο) της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Τεχνολογίες 

Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης για τις αναθέσεις διδασκαλίας στο ΠΜΣ για το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. 

10. Την Πράξη 01/15-10-2021  (Θέμα 4ο) της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Ηλεκτρικές 

και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας για τις αναθέσεις διδασκαλίας στο ΠΜΣ για 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α. αναθέτει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης για το χειμε-

ρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 σύμφωνα την Πράξη 9/19.10.2021 (Θέμα 

1ο) της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (σχετ. 9), 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
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Β. αναθέτει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με την Πράξη 01/15-10-2021  (Θέμα 4ο) της 

Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας 

(σχετ.10) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 

 

Θέμα 7ο: Θέματα λειτουργίας παλαιών Π.Μ.Σ. του Τμήματος. 

Ι. Ορισμός Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Σχε-

δίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής και του ΠΜΣ Ενσωματωμένα 

και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. 

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. Την υπ’ αριθμ. 5112/Ε5/13.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 445/Β΄/24.02.2012) Υ.Α. «Έγκριση Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

με τίτλο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής»». 

6. Την υπ’ αριθμ. 6181/03.07.2017 (Φ.Ε.Κ. 2368/Β΄/12.07.2017) απόφαση του Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας «Έγκριση  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  με  

τίτλο  «Ενσωματωμένα  και  Τηλεπικοινωνιακά   Συστήματα»,   ή   αγγλικό   τίτλο   

«Embedded and Telecommunication Systems»». 

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

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α. ορίζει Διευθυντή του ΠΜΣ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

και του ΠΜΣ Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα τον Καθηγητή κ. Γρηγόριο 

Καλτσά με αναπληρωτή του τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Ζέρβα.  

 

Β. ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημά-

των Ηλεκτρονικής και του ΠΜΣ Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ως εξής: 

1. Γρηγόριος Καλτσάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Σ.Ε. 

2. Ευάγγελος Ζέρβας, Καθηγητής. 

3. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Καθηγητής. 
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4. Γεώργιος Πάτσης, Καθηγητής. 

5. Γρηγόριος Κουλούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

 

Θέμα 8ο: 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 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 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. 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: 56473/15.07.2021 προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψή-

φιων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 σε ε-

φαρμογή της πράξης 8/01.07.2021, Θέμα 4ο της Συνέλευσης του Τμήματος. 

7. Την πράξη 12/30.09.2021 (Θέμα 6ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών «Κατηγοριοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων για εγ-

γραφή στον τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές) του Τμήματος για το χειμε-

ρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ορισμός τριμελών επιτροπών ε-

πιλογής ανά κατηγορία». 

8. Τη με ΑΠ: 85339/13.10.2021 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για τις αι-

τήσεις αποδοχής των κ.κ. Ιωάννη Κορδάτου, Νικόλαου-Αντωνίου Λιβανού και Βησσα-

ρίωνα Σιάφη ως υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα. 

9. Τη με ΑΠ: 95378/02.11.2021 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αί-

τηση αποδοχής του κ. Σπυρίδωνα Πετράτου ως υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα. 

10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω υποψηφίων. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

αποδέχεται τις σχετικές αναλυτικές εισηγήσεις των Επιτροπών Επιλογής εγκρίνει την εκπό-

νηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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α/α  

Υποψήφιος  

Διδάκτορας 

Επιβλέπον 

μέλος Δ.Ε.Π. 

Προτεινόμενος τίτ-

λος διατριβής (Ελλη-

νικά) 

Προτεινόμενος τίτ-

λος διατριβής (Αγ-

γλικά) 

Γλώσσα 

συγγρα-

φής 

Μαθήματα 

που οφείλει 

να παρακο-

λουθήσει 

1 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αλέξανδρος  

Αλεξανδρί-

δης, Καθη-

γητής 

Ανάπτυξη μεθόδων 

προβλεπτικού ελέγ-

χου μη γραμμικών 

συστημάτων με 

χρήση τεχνικών μη-

χανικής μάθησης 

Development of 

model predictive 

control methods for 

non-linear systems 

us-ing machine 

learning tech-niques 

Αγγλική _ 

2 

ΛΙΒΑΝΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΣ 

Ηλίας 

Ζώης,  

Επίκουρος  

Καθηγητής 

Βελτιστοποίηση έ-

ξυπνων ενεργεια-

κών συστημάτων 

με μεθόδους μηχα-

νικής μάθησης 

Optimization of en-

ergy smart-grids us-

ing machine learn-

ing techniques 

Αγγλική _ 

3 
ΣΙΑΦΗΣ  

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 

Μαρία  

Ραγκούση,  

Καθηγή-

τρια 

Συστήματα συστά-

σεων 

(Recommendation 

Systems) στο πλαί-

σιο της Ηλεκτρονι-

κής Μάθησης 

Recommendation 

Systems in E-learn-

ing platforms 

Ελλη-

νική 
_ 

4 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Γεώργιος  

Ιωαννίδης,  

Καθηγητής 

Ευφυή Συστήματα 

Αυτομάτου Ελέγχου 

με τεχνικές Τεχνητής 

Νοημοσύνης, για τον 

έλεγχο Μικροδι-

κτύου με υψηλή 

διείσδυση μονάδων 

Α.Π.Ε., με στόχο την 

ευστάθεια, αξιοπι-

στία, και την βελτί-

ωση της ποιότητας 

της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας του Μικροδι-

κτύου 

Applying Artificial In-

telli-gence tech-

niques in a high RES 

penetrated Mi-

crogrid aiming at the 

improvement of its 

power quality 

Ελληνική _ 

 

Θέμα 9ο: Αιτήσεις για έγκριση μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος. 

Ι. 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. 
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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). 

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:95148/01.11.2021 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 στα Τίρανα της Αλβανίας  από 14.11.2021 έως 21.11.2021, προκειμένου να συμμετά-

σχει σε διδασκαλία στο Πολυτεχνείο των Τιράνων στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«ERASMUS+» 

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

του διδακτικού της έργου. 

 

ΙΙ. Αίτηση για έγκριση άδειας μετακίνησης 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. 
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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 27 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.05.2016) «Ρύθμιση θε-

μάτων Εκπαιδευτικού, ∆ιδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών 

κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 147/2009 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/29.09.2009)  «Προϋποθέ-

σεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και με-

τάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) 

των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης» Τον εσωτε-

ρικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020). 

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

4621/Β΄/21.10.2020). 

7. 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.». 

8. Την με ΑΠ: 94896/01.11.2021 αίτηση για άδεια μετακίνησης του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του 

Τμήματος κ. Ιωάννη Χρόνη. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

εγκρίνει τη μετακίνηση του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Ιωάννη Χρόνη από 24.11.2021 

έως 27.11.2021, προκειμένου να μεταβεί στην Τεράσσα της Ισπανίας για να συμμετάσχει ως 

εισηγητής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Universitat Politecnica de Catalunya και στο πλαί-

σιο του προγράμματος FOSTEX, κωδικός ΕΛΚΕ 80592. 

Τα έξοδα της μετακίνησης θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του ερευνητικού 

προγράμματος.  

Η απουσία του κ. Ιωάννη Χρόνη κατά το ανωτέρω διάστημα δε δημιουργεί παρακώλυση του 

διδακτικού και λοιπού έργου του. 

 

Θέμα 10ο: Αίτηση για μετακίνηση-ένταξη στο Τμήμα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήμα-

τος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής κ. Δημήτριου Πυρομάλη.  

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 10ου Θέματος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρακαλεί τον 

αναπληρωτή εκπρόσωπο των μελών  Ε.ΔΙ.Π. κ. Βασίλειο Ορφανό και τον εκπρόσωπο των με-

λών Ε.Τ.Ε.Π. κ. Στυλιανό Κατσούλη να αποχωρήσουν από την τηλεδιάσκεψη, διότι βάσει της 

περίπτωσης δ της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, δε μετέχουν στη συ-

νεδρίαση 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. 
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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 της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) ό-

πως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικατα-

στάθηκε με το άρθρο 92 του Ν.4547/2018 (Α΄102), τροποποιήθηκε με την παρ.2 του 

άρθρου 70 του Ν. 4610/2019 (Α΄70) και ισχύει.  

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

4621/Β΄/21.10.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69. 

5. Την Πράξη 9/08.10.2021 (Θέμα 4ο) της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών «Αίτηση 

μετακίνησης του κ. Πυρομάλη Δημητρίου, μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 

Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.». 

6. Τη με ΑΠ: 94957/01.11.2021 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής κ. Δημητρίου Πυρομάλη για την 

ένταξη-μετακίνησή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με το 

συνημμένο σε αυτή βιογραφικό σημείωμά του. 

7. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π. βαθμίδας ίδιας η ανώτερης του επίκουρου 

καθηγητή και το γνωστικό αντικείμενο του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου 

Πυρομάλη. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

διαπιστώνει ότι κανένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή ή ανώτερης δεν 

κατέχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Πυρο-

μάλη. 

Ως εκ τούτου συγκροτεί την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης σχετικά 

με την ένταξη-μετακίνηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής κ. Δημητρίου Πυρομάλη με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και 

Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων Ενσωματωμένων Συστη-

μάτων» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως εξής: 

1. Παναγιώτης Παπαγέωργας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-

κών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Γενικά Ηλεκτρονικά», Πρόεδρος.  

Ο κ. Παναγιώτης Παπαγέωργας είναι Πτυχιούχος Φυσικός (1984) της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1995 εί-

ναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το ίδιο τμήμα του ΕΚΠΑ. Το γνωστικό του 

αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Επίκουρου Καθηγητή κ. 
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Δημητρίου Πυρομάλη, καθώς τo υλισμικό των διαδικτυωμένων ενσωματωμένων συ-

στημάτων είναι ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα. Το ερευνητικό έργο του κ. Παπα-

γέωργα έχει επίσης συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Επίκουρου Καθηγητή 

κ. Δημητρίου Πυρομάλη, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανάπτυξη ενσωματωμέ-

νων συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βασι-

σμένων σε τεχνολογίες LPWAN και σχεδιασμό συστημάτων συλλογής δεδομένων και 

μετρήσεων βασισμένων σε μικροϋπολογιστικά συστήματα. 

2. Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχα-

νικών με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Τεχνολογίες Ηλεκτρικών 

Μετρήσεων».  

Ο κ. Ηλίας Σταύρακας είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπι-

στήμιο Brunel. Το γνωστικό αντικείμενό του και το ερευνητικό έργο του είναι συναφή 

με το γνωστικό αντικείμενο του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Πυρομάλη, διότι 

τα διαδικτυωμένα ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως στην υλο-

ποίηση διατάξεων και συστημάτων ηλεκτρικών μετρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας. 

3. Στυλιανός Μυτιληναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυείς και Φορετές Κεραίες, 

Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης».  

Ο κ. Στυλιανός Μυτιληναίος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μη-

χανικός Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Διδάκτωρ Μηχανικός 

ΕΜΠ με υποτροφία από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Το γνωστικό αντικείμενό του και 

τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Επί-

κουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Πυρομάλη, διότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις 

περιοχές των κεραιών και της διάδοσης Η/Μ κυμάτων, τα συστήματα RF και τον εντο-

πισμό θέσης μέσω ασύρματων συσκευών, τα οποία είναι βασικά συστατικά ή εφαρ-

μογές των ασύρματα διαδικτυωμένων ενσωματωμένων συστημάτων. 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του 10ου θέματος και ο Πρόεδρος της Συνέλευ-

σης καλεί τους κ.κ. Βασίλειο Ορφανό αναπληρωτή εκπρόσωπο μελών Ε.ΔΙ.Π. και Στυλιανό 

Κατσούλη εκπρόσωπο μελών Ε.Τ.Ε.Π. να επανέλθουν στην τηλεδιάσκεψη. Οι κ.κ. Βασίλειος 

Ορφανός και Στυλιανός Κατσούλης επανέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζή-

τηση του επόμενου θέματος. 

 

Θέμα 11ο: Εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την απονομή 

του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον συνταξιοδο-

τηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Δήμο Τριάντη. 

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. 
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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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 83. 

5. Τη με ΑΠ: 70253/13.09.2021 πρόταση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ευάγγελου 

Ζέρβα Καθηγητή, Κωνσταντίνου Βουδούρη Καθηγητή, Μαρίας Ραγκούση Καθηγήτριας, 

Ηλία Σταύρακα Καθηγητή, Χρήστου-Πλάτωνα Βαρσάμη Καθηγητή, Κωνσταντίνου 

Μουτζούρη Καθηγητή, Οδυσσέα Τσακιρίδη Επίκουρου Καθηγητή, Παναγιώτη 

Φωτόπουλου Επίκουρου Καθηγητή, Σωτηρίας Γαλατά Επίκουρης Καθηγήτριας και 

Φωτούλας Μαγγανά Λέκτορα Εφαρμογών για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή στον πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Δήμο 

Τριάντη. 

6. Το συνημμένο στην ανωτέρω πρόταση επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα του 

συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Δήμου Τριάντη. 

7. Την υπ΄αριθμ. 73692/21.09.2021 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/τ.Γ΄/11.10.2021, για την 

αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης από 31.08.2021 του Καθηγητή κ. Δήμου 

Τριάντη λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. 

8. Την πράξη 12/30.09.2021 (Θέμα 10ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών «Συγκρότηση ειδικής τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη 

εισήγησης για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Δήμο Τριάντη». 

9. Τη με ΑΠ: 87795/18.10.2021 θετική εισήγηση της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για την 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του 

Τμήματος κ. Δήμο Τριάντη. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

αποδέχεται τη με ΑΠ: 87795/18.10.2021 θετική εισήγηση της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής 

(σχετ.9) και εισηγείται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής την απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον συνταξιοδοτηθέντα 

Καθηγητή του Τμήματος κ. Δήμο Τριάντη για τον οραματισμό και την έμπρακτη υποστήριξη 

της μετεξέλιξης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια μέσω της ου-

σιαστικής αναβάθμισης του έργου τους και για τη συνεισφορά του στο εκπαιδευτικό και ε-

ρευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  
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Θέμα 12ο: Συγκρότηση ειδικής τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη εισήγησης για την απο-

νομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον συντα-

ξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Αθανάσιο Νασιόπουλο. 

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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 83. 

5. Τη με ΑΠ: 90383/21.10.2021 πρόταση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημητρίου 

Καλύβα Καθηγητή, Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη Καθηγητή, Μαρίας Ραγκούση 

Καθηγήτριας, Παντελή Μαλατέστα Καθηγητή, Σωτηρίας Γαλατά Επίκουρης 

Καθηγήτριας, Στυλιανού Σαββαΐδη Καθηγητή, Σωτηρίου Καραμπέτσου Αναπληρωτή 

Καθηγητη, Ηλία Ζώη Επίκουρου Καθηγητή και Γρηγορίου Κουλούρα Αναπληρωτή 

Καθηγητή για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον πρόσφατα 

συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Αθανάσιο Νασιόπουλο. 

6. Το συνημμένο στην ανωτέρω πρόταση επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα του 

συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Αθανάσιου Νασιόπουλου. 

7. Την υπ΄αριθμ. 73438/20.09.2021 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/τ.Γ΄/11.10.2021, για την 

αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης από 31.08.2021 του Καθηγητή κ. Αθανάσιου 

Νασιόπουλου λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. 

8. Το γνωστικό αντικείμενο του συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. 

Αθανάσιου Νασιόπουλου, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα των Καθηγητών Α΄ 

βαθμίδας του Τμήματος. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

διαπιστώνει ότι τα γνωστικά αντικείμενα του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Ζέρβα, του Καθηγητή 

κ. Ηλία Σταύρακα και του Καθηγητή κ. Νικόλαου Σταθόπουλου έχουν το μεγαλύτερο βαθμό 

εγγύτητας με το γνωστικό αντικείμενο του συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή του Τμήματος κ. Α-

θανάσιου Νασιόπουλου. 

Ως εκ τούτου συγκροτεί την Ειδική Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα εκτιμήσει το έργο και την 

προσφορά του προτεινόμενου για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, κ. Αθα-
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νάσιου Νασιόπουλου και να υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

του ΠΑ.Δ.Α., ως εξής: 

1. Ευάγγελος Ζέρβας, Καθηγητής, πρόεδρος. 

2. Νικόλαος Σταθόπουλος, Καθηγητής, μέλος. 

3. Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής, μέλος. 

 

Θέμα 13ο: Οριστικοποίηση τίτλου διδακτορικών διατριβών. 

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 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. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-

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

4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Τη με ΑΠ: 82925/10.10.2021 Πρόταση διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδά-

κτορα Παναγιώτη Μοναχέλη. 

7. Τη με ΑΠ: 82423/08.10.2021 Πρόταση διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδά-

κτορα Γεώργιου Τσώνου. 

8. Το πρακτικό 6/29.10.2021 της Συντονιστικής Επιτροπής του Γ κύκλου σπουδών του 

Τμήματος για τις ανωτέρω προτάσεις οριστικοποίησης του τίτλου Διδακτορικών Δια-

τριβών. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α. διαπιστώνει κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Γ’ κύκλου 

σπουδών (σχετ.8) την πληρότητα των περιεχομένων των προτάσεων διδακτορικής διατριβής 

των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος κ.κ. Παναγιώτη Μοναχέλη και Γεώργιου Τσώνου 

και εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού Διδακτο-

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

 

Β. αποδέχεται την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Γ κύκλου σπουδών του Τμήμα-

τος (σχετ.8) και ορίζει την 30η Νοεμβρίου 2021 ως προθεσμία για την υποβολή πρότασης 
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οριστικοποίησης διδακτορικής διατριβής για τους υπόχρεους υποψηφίους διδάκτορες με 

προθεσμία για την παρουσίαση την 15η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Θέμα 14ο: Πρόσκληση επισκέπτη καθηγητή. 

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 και ει-

δικότερα την παρ. 6 του άρθρου 16. 

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

4621/Β΄/21.10.2020) και ειδικότερα το άρθρο 75. 

5. Την από 01.11.2021 αίτηση του κ. Σωτηρίου Βλάχου για τον τίτλο του Επισκέπτη Καθη-

γητή του Τμήματος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα  

 

αποδέχεται τον κ. Σωτήριο Βλάχο ως επισκέπτη καθηγητή στο Τμήμα για τρία (3) εξάμηνα. 

Ο Δρ. Σωτήριος Βλάχος, είναι ένας πολύπειρος, διεθνούς επιπέδου – international expert - 

ερευνητής Φυσικός στη Σωματιδιακή Φυσική, επί πολλά χρόνια στο CERN, με εξειδίκευση 

στην ανάπτυξη καινοτομικών ανιχνευτών αερίου για ανίχνευση μιονίων (Monitor Drift Tube 

(MDT)-Chambers, MicroMegas Chambers ανιχνευτής New Small Wheel-NSW, Think Gap 

Chambers (TGC), Resistive Plate Chambers-RPC και Cathode Strip Chanbers (CSC) με τα αντί-

στοιχα μετωπικά (Front-End) ηλεκτρονικά συστήματα λήψης σημάτων των ανιχνευτών για 

ενίσχυση, διαμόρφωση και ψηφιοποίησή τους. Παράλληλα, έχει υψηλή γνώση και συμμε-

τοχή στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου των ανωτέρω ανιχνευτών (Detector Control System 

– DCS) του Φασματομέτρου Μιονίων του πειράματος ATLAS έχοντας υπηρετήσει επί πολλά 

χρόνια αναπληρωτής υπεύθυνος έργου (Deputy Project Leader) Φασματομέτρου Μιονίων 

του ATLAS. 

Επίσης, o Δρ. Σωτήριος Βλάχος , έχει υψηλή κατάρτιση και συμμετοχή στην ανάπτυξη των 

επιταχυντών πρωτονίων του CERN, σχετικά με Οργανολογία Δέσμης (Beam Instrumentation), 

όπου πρότεινε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτούργησε επιτυχώς πρότυπη συσκευή παρα-

κολούθησης της θέσης της δέσμης (Beam Position Monitor – BPM) σε συνθήκες λειτουργίας 

του επιταχυντή με δέσμη υψηλής έντασης πρωτονίων (High Luminosity-Large Hadron 

Collider, HL-LHC). Παράλληλα, εργάστηκε στην εφαρμογή πρότυπης συσκευής (Precise Laser 
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Inclinometer – PLI) παρακολούθησης μικρών μηχανικών διαταραχών των μαγνητών του επι-

ταχυντή LHC για την μέτρηση οποιασδήποτε ελάχιστης μετατόπισης των μαγνητών και την 

ιδιαίτερα σημαντική ανάλυση σήματος για την εύρεση των συντεταγμένων των μαγνητών. 

Ο Δρ. Σωτήριος Βλάχος ως ειδικός σε θέματα Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και 

Στοιχειωδών Σωματιδίων θα συμβάλλει ενεργά στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης θα μπορεί να κα-

θοδηγεί τους φοιτητές του ΠΑΔΑ που εργάζονται και εκπονούν τις διπλωματικές εργασίες 

τους στο πείραμα ATLAS στον ανιχνευτή NSW που αποτελεί την μεγαλύτερη αναβάθμιση του 

συστήματος μιονίων του πειράματος ATLAS στον διεθνή οργανισμό CERN. Η πολυετής εμπει-

ρία του κ. Βλάχου στο CERN και ειδικότερα στο πείραμα ATLAS σε θέματα καθοδήγησης, προ-

πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΕΜΠ και άλλων Ευρωπαϊκών Πα-

νεπιστημίων είναι πολύτιμη για την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και μηχανικών. Το 

αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας του ΠΑΔΑ που ηγείται ο καθηγητής Ευστάθιος Κυριά-

κης-Μπιτζάρος (Προέδρος του Τμήματος) και η καθηγήτρια Κατερίνα Ζαχαριάδου είναι σε 

απόλυτη συνάφεια με την ερευνητική δραστηριότητα του κ. Βλάχου σε θέματα λειτουργίας 

ανιχνευτικών διατάξεων και ανάπτυξης/ελέγχου ηλεκτρονικών διατάξεων λήψης και επεξερ-

γασίας δεδομένων με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, βασισμένες σε νευρωνικά δίκτυα και 

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).  

Ο κ. Βλάχος συμμετέχει ενεργά στην εγκατάσταση του ανιχνευτή NSW και την ολοκλήρωση 

του συστήματος στο χώρο του πειράματος ATLAS. Σήμερα τέσσερις φοιτητές του ΠΑΔΑ συμ-

μετέχουν ενεργά  σε εργασίες που σχετίζονται με τον ανιχνευτή NSW. 1) Ο Νίκος Στούρας 

εκπονεί τη διπλωματική εργασία του και συμμετέχει στην εγκατάσταση και ολοκλήρωση του 

NSW στο πείραμα ATLAS. 2) Ο Ιωάννης Σταμούλος ξεκίνησε την εκπόνηση της διπλωματικής 

εργασίας του στην κατανόηση και ελαχιστοποίηση του ηλεκτρονικού θορύβου του πολύπλο-

κου συστήματος των ανιχνευτών και των ηλεκτρονικών μονάδων που απαιτούνται για τη 

λήψη των δεδομένων. 3) Ο Ιωάννης Μεσολογγίτης εκπονεί την μεταπτυχιακή του εργασία 

στη σχεδίαση και στον έλεγχο ηλεκτρονικής μονάδας λήψης δεδομένων για την αναβάθμιση 

του ανιχνευτή RPC (resistive plate chamber) καθώς επίσης στον έλεγχο των ηλεκτρονικών μο-

νάδων των ανιχνευτών micromegas και sTGC (small-strip thin gap chambers). 4) H Φωτεινή 

Κολίτση  συμμετέχει στον έλεγχο των αναλογικών ηλεκτρονικών μονάδων του ανιχνευτή mi-

cromegas καθώς επίσης στην λειτουργία των ανιχνευτών του NSW και τον έλεγχό τους με 

δοκιμαστικές δέσμες μιονίων στον επιταχυντή του CERN. Ο κ. Βλάχος θα συμβάλλει αποτε-

λεσματικά στην επίβλεψη και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτών των φοιτητών αλλά και 

γενικότερα  στην επίβλεψη και καθοδήγηση  φοιτητών του ΠΑΔΑ που πρόκειται να απασχο-

ληθούν στο CERN στο πλαίσιο της συμμετοχής του τμήματος στο πείραμα ATLAS. 

Ο κ. Βλάχος θα συνεισφέρει, επίσης, ενεργά στο τμήμα με διαλέξεις και σεμινάρια τόσο σε 

θέματα ανιχνευτικών διατάξεων και ηλεκτρονικών συστημάτων όσο και σε γενικότερου εν-

διαφέροντος θέματα σχετικά με τους επιταχυντές, πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 

του CERN και εφαρμογών τους, για την ενημέρωση και την επιμόρφωση των προπτυχιακών 

και των μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος. 
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Θέμα 15ο: Οικονομικά θέματα του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» 

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. Την υπ’ αριθμ. 6890/06.07.2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 3257/Β΄/08.08.2018) «  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής 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 Διοικού-

σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής με τίτλο Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and 

Broadcasting Engineering)». 

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

4621/Β΄/21.10.2020). 

7. Τo πρακτικό 10/01.11.2021 της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 

Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης  

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

 

αποφασίζει ομόφωνα  

 

Α) εγκρίνει την υποβολή αιτήματος δανειοδότησης του ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και 

Μετάδοσης όπως προτείνεται στο πρακτικό 10/01.11.2021 της Συνεδρίασης της Συντονιστι-

κής Επιτροπής (σχετ.7) του Π.Μ.Σ., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρα-

κτικού 

 

Β) εγκρίνει την τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου, 

Βίντεο Και Μετάδοσης όπως προτείνεται στο πρακτικό 10/01.11.2021 της Συνεδρίασης της 

Συντονιστικής Επιτροπής (σχετ.7) του Π.Μ.Σ., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πα-

ρόντος πρακτικού 

 

Γ) εγκρίνει την προμήθεια εργαστηριακών ειδών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ Τε-

χνολογίες Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης όπως προτείνεται στο πρακτικό 10/01.11.2021 της 
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Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής (σχετ.7) του Π.Μ.Σ., το οποίο αποτελεί αναπόσπα-

στο μέρος του παρόντος πρακτικού 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 2:20 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 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΚΙΜΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2020 / 2021 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΛΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣ 

Συντονιστή ERASMUS του 

Τμήματος 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών   

ΤΜΗΜΑ 

 

Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Ημερομηνία 28/09/2021 

 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω Learning agreement και Transcript of records από το Ίδρυμα 

University of Pardubice της Τσεχίας, Faculty of Electrical and Informatics κατά το 

Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. Παρακαλώ να εισηγηθείτε την 

αντιστοιχία μαθημάτων και βαθμολογιών. 

Παρακαλώ όπως αναγραφούν τα μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος (Diploma Supplement). 

 

                                       Ο Αιτών 

                                Κλάγκος Χρήστος 

 

                                                    

 

 

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 94230 - 01/11/2021 Αιγάλεω
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
 

                                             

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:  2020   / 2021 

  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 
 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΔΑ 
 
ΚΟΙΝ:   ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 (Γραφείο Erasmus+, Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      31/10/2021      

 
 

Συνημμένα υποβάλλω τα εξής έγγραφα: 

• Learning agreement 

• Transcript of records 
σχετικά με την μετακίνηση του φοιτητή Κλάγκου Χρήστου στο Ίδρυμα University of 
Pardubice της Τσεχίας, Faculty of Electrical and Informatics κατά το Εαρινό Εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2020/2021, καθώς και πίνακα με την εισήγηση μου για τις 
αντιστοιχίες μαθημάτων και βαθμολογιών του στο προαναφερόμενο Ίδρυμα.  

 
Παρακαλώ να εγκρίνετε τις αντιστοιχίες αυτές. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Κλάγκος Χρήστος 

 

ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

 

Γρηγόριος Καλτσάς 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΒΑΘΜ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΔΑ ECTS ΒΑΘΜ. 

Electrical Measurements 5 A ΕΕΕ.6.5 Ηλεκτρικές Μετρήσεις 6 10 

Introduction to Programming Using Java 

Programming Language 
4 E EEE.2.5 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 4 5,0 

Theory of Probability and Statistics 5 C ΕΕΕ.4.4 Πιθανότητες και Στατιστική 5 7,5 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΒΑΘΜ. 

Electrical Engineering 7 10 

Electronic Components and Circuits 5 10 

Introduction to Computers 5 10 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Νο.                                                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:2020/ 2021 

 

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣ 
Συντονιστή ERASMUS του 

Τμήματος 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΛΤΣΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Ημερομηνία 4/10/21 

 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω Learning agreement και Transcript of records από το Ίδρυμα 

Technical University of Liberec της ΤΣΕΧΙΑΣ, Σχολής/Τμήματος: Mechatronics, 

Informatics and Interdisciplinary Studies κατά το Χειμερινό εξάμηνο του 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020/2021. 

Παρακαλώ να εισηγηθείτε την αντιστοιχία μαθημάτων και βαθμολογιών.               

Παρακαλώ όπως αναγραφούν τα μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος (Diploma Supplement). 

 
                                       Ο Αιτών 

 
ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 94233 - 01/11/2021 Αιγάλεω

ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:  2020   / 2021 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 
 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΔΑ 
 
ΚΟΙΝ:   ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 (Γραφείο Erasmus+, Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      31/10/2021      

 
 

Συνημμένα υποβάλλω τα εξής έγγραφα: 

• Learning agreement 

• Transcript of records 
σχετικά με την μετακίνηση του φοιτητή ΤΡΙΓΩΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο Ίδρυμα 
Technical University of Liberec της ΤΣΕΧΙΑΣ, Σχολής/Τμήματος: Mechatronics, 
Informatics and Interdisciplinary Studies κατά το Χειμερινό εξάμηνο του 
Ακαδημαϊκού Έτους 2020/2021, καθώς και πίνακα με την εισήγηση μου για τις 
αντιστοιχίες μαθημάτων και βαθμολογιών του στο προαναφερόμενο Ίδρυμα.  

 
Παρακαλώ να εγκρίνετε τις αντιστοιχίες αυτές. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΒΑΘΜ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΔΑ ECTS ΒΑΘΜ. 

Digital Control 5 1- 
ΕΕΕ.9-3.5 Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου 

Ελέγχου 
5 8,9 

Image Processing 5 2- 
ΕΕΕ.8-2.5 Επεξεργασία Εικόνας και 

Αναγνώριση Προτύπων 
5 6,25 

Business Administration 6 2 
EEE.1.6 Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 
3 7,5 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΒΑΘΜ. 

Communication Technology 5 8,75 

Czech Language 4 10 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Νο.        ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ       

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………….  ΟΝΟΜΑ:…………………………………………… 

ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2020  / 2021 

 

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΝΗ ΠΡΟΣ 
Συντονιστή ERASMUS του 

Τμήματος 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ημερομηνία 18/10/2021 

 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω Learning agreement και Transcript of records από το Ίδρυμα Institute 

National Polytechnic (INP-ENSEEIHT) της Τουλούζης, Γαλλίας, Σχολής Μηχανικών κατά το 

Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021 

Παρακαλώ να εισηγηθείτε την αντιστοιχία μαθημάτων και βαθμολογιών. Παρακαλώ όπως 

αναγραφούν τα μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 

Supplement). 

 

                                       Η Αιτούσα Ευαγγελία Αγνή Αλεξοπούλου 

 

 

 

 

 

 

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 94250 - 01/11/2021 Αιγάλεω

ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:  2020   / 2021 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 
 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΔΑ 
 
ΚΟΙΝ:   ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 (Γραφείο Erasmus+, Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      31/10/2021      

 
 

Συνημμένα υποβάλλω τα εξής έγγραφα: 

• Learning agreement 

• Transcript of records 
σχετικά με την μετακίνηση της φοιτήτριας Ευαγγελίας Αγνής Αλεξοπούλου στο 
Ίδρυμα Institute National Polytechnic (INP-ENSEEIHT) της Τουλούζης, Γαλλίας, 
Σχολής Μηχανικών κατά το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020/2021, 
καθώς και πίνακα με την εισήγηση μου για τις αντιστοιχίες μαθημάτων και 
βαθμολογιών του στο προαναφερόμενο Ίδρυμα.  

 
Παρακαλώ να εγκρίνετε τις αντιστοιχίες αυτές. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ:  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΝΗ 

 

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΒΑΘΜ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΔΑ ECTS ΒΑΘΜ. 

Semiconductor devices  6 11,6/20 EEE.7-3.4   Semiconductor Devices 5 5,8 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Νο.        ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ       

 

 

 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………….  ΟΝΟΜΑ:…………………………… 

ΑΔΑ: 6ΒΛΦ46Μ9ΞΗ-5ΧΞ



1 

    
  

 

Student 

Etudiant 

  

Last name(s) 

Nom 

First name(s) 

Prénom 

Date of birth 

Date de 

naissance 

Nationality1 

Nationalité 

Sex [M/F] 

Sexe [M/F] 

Study cycle2 

Cycle d’études 

 

Field of education 3 

Domaine d’études 

 

Alexopoulou 

 Evangelia – Agni 27/06/2000 Greek Female EQF Level 6 713 

Sending 

Institution 

Etablissement 

d’envoi 

 

Name 

Nom 

Faculty / Department 

Faculté / 

Département 

Erasmus code4  

(if applicable) 

Code Erasmus 

(si applicable) 

Address 

Adresse 

 

Country 

Pays 

Contact person name5; email; phone 

Nom de la personne contact ; e-mail ; téléphone 

University of 

West Attica 

Faculty of Engineering 

Department of 

Electrical and 

Electronics 

Engineering G EGALEO02 

250 Thivon & 

Petrou Ralli 

Ave. 

GR -12244 

Aigaleo Greece 

Elena Pavlidi, erasmus2@uniwa.gr, 

+302105381415 

Receiving 

Institution 

Etablissement 

d’accueil 

Name 

Nom 

Faculty / Department 

Faculté/ 

Département 

Erasmus code 

(if applicable) 

Code Erasmus 

(si applicable) 

Address 

Adresse 

 

Country 

Pays 

Contact person name; email; phone 

Nom de la personne contact ; e-mail ; téléphone 

INP 

ENSEEIHT 

Faculty of Engineering 

Department of 

Electrical Engineering, 

Electronics, Computer 

Science, Hydraulics 

and 

Telecommunications 

(ENSEEIHT) 

F TOULOUS 28 

2 rue Charles 

Camichel-BP 

7122 – 31071 

Toulouse 

Cedex  

 

France 

Mrs Danielle Andreu (head of International Office ) 

danielle.andreu@toulouse-inp.fr 

+33 (0)5 34 32 20 09 

 

Before the mobility / Avant la mobilité 
 

  

Study Programme at the Receiving Institution 

Programme d’études dans l’établissement d’accueil 
 

Planned period of the mobility : 09/2020 to 02/2021 

Période de mobilité prévue : de [mois/année]…………….…….................……………à [mois/année]……………………………...…. 
 

Table A 

Before the 

mobility 

Tableau A 

Avant la 

mobilité 

Component6 

code 

(if any) 

Code de la 

composante 

pédagogique 

(si existant) 

Component title at the Receiving Institution 

(as indicated in the course catalogue7)  

Intitulé de la composante pédagogique dans 

l’établissement d’accueil 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Semester  

[e.g. autumn/spring; 

term] 

Semestre : 1
er

/2
è
 

ou 

trimestre 

Number of ECTS credits (or equivalent)8 

to be awarded by the Receiving 

Institution upon successful completion 

Nombre de crédits ECTS attribués par 

l’établissement d’accueil, après 

validation de la composante 

     Social Science & Culture  Semester 7  7 

     Math  Semester 7  6 

  Programming Semester 7 4 

     Analog Electronics   Semester 7  8 

  Digital Electronics Semester 7 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        Total : … 

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] 

Lien web vers le catalogue de cours de l’établissement d’accueil sur lequel figurent les résultats d’apprentissage : [lien] 

  

 

 

     The level of language competence9 in _________FREN CH___ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the 

start of the study period is :  

Le niveau de compétence linguistique en_______Français____ [indiquer ici la principale langue d’enseignement] que l’étudiant possède ou s’engage à acquérir avant le 

début de la période de mobilité est : 

A1 ☐     A2 ☐     B1  x     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Native speaker/locuteur natif ☐ 
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Higher Education 

Learning Agreement for Studies 

Contrat pédagogique pour les mobilités d’études 

 

 

2 

    
  

 
Student’s name 

Academic Year 20…/20… 

Nom de l’étudiant 
Année académique 20  /20   

 
 

  

Recognition at the Sending Institution 

Reconnaissance dans l’établissement d’envoi 
 

Table B 

Before the 

mobility 

Component 

code  

(if any) 

Code de la 

composante 

pédagogique 

(si existant) 

Component title at the Sending Institution 

(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique dans l’établissement 

d’envoi 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Semester  

[e.g. autumn/spring; 

term] 

Semestre : 1
er

/2
è
 

ou 

trimestre 

Number of ECTS credits (or equivalent) 

to be recognised by the Sending 

Institution 

Nombre de crédits ECTS (ou équivalent) 

reconnus par l’établissement d’envoi  

Tableau B 

Avant la 

mobilité 

 EEE.7-3.4  Semiconductor Devices  7 

 5 

   ΕΕΕ.3.4  Digital Systems Design  3  6 

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        Total : 11 

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information] 

Dispositions applicables si l’étudiant ne valide pas certaines composantes pédagogiques [lien web vers l’information] 

 

 

      

 Commitment/Engagement 
By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the 

arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the 

principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Sending Institution and the student should also commit to what is set out in the 

Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. 

The Sending Institution commits to recognise all the credits gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards the 

student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the Receiving 

Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 

En signant ce document, l’étudiant, l’établissement d’envoi et l’établissement d’accueil confirment qu’ils approuvent le contrat pédagogique et qu’ils se conforment aux dispositions 

acceptées par les 3 parties. Les établissements d’envoi et d’accueil s’engagent à respecter tous les principes de la Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur (ECHE) relatifs aux mobilités 

d’études (ou les principes de l’accord interinstitutionnel pour les établissements situés dans les pays partenaires). L’établissement d’envoi et l’étudiant s’engagent également à respecter le 

contrat de mobilité. L’établissement d’accueil certifie que les composantes pédagogiques listées dans le tableau A sont en adéquation avec son catalogue de cours et seront accessibles à 

l’étudiant. L’établissement d’envoi s’engage à reconnaître tous les crédits obtenus dans l’établissement d’accueil pour les composantes pédagogiques validées et les comptabiliser pour la 

validation du diplôme, tel qu’indiqué dans le tableau B. Toute exception à cette règle devra être formalisée et annexée au contrat pédagogique et acceptée par toutes les parties. L’étudiant 

et l’établissement d’accueil devront informer l’établissement d’envoi de tout problème ou modification concernant le programme d’études, les personnes responsables et/ou la période 

d’études. 

Commitment 

Engagement 

Name 

Nom 
Email 

Position 

Fonction 
Date Signature 

Student 

Etudiant 
Alexopoulou Evangelia-Agni 

angelvanessa@hotmail.gr 

 

Student 

Etudiant 
18/07/2020 

Alexopoulou Evangelia 

Agni 

Responsible person
10

 at 

the Sending Institution 

Personne responsable 

dans l’établissement 

d’envoi 

Grigoris Kaltsas G.Kaltsas@uniwa.gr 
Institutional 

Coordinator   

Responsible person at the 

Receiving Institution
11

 

Personne responsable 

dans l’établissement 

d’accueil 

Mrs Danielle ANDREU 

 

 

 

danielle.andreu@toulouse-

inp.fr 

 

 

 

Head of International 

Office 

 

Departmental 

Coordinator 

 

31/08/2020 
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Student’s name 

Academic Year 20…/20… 

Nom de l’étudiant 
Année académique 20  /20   

 
 

 

 

 
 

 

During the Mobility / Pendant la mobilité 

 

  

Exceptional changes to Table A / Modifications exceptionnelles apportées au tableau A 
(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution) 

(à signer ou à approuver par e-mail, par l’étudiant et les personnes responsables dans les établissements d’envoi et d’accueil) 

Table A2 

During the 

mobility 

Tableau A2 

Pendant la 

mobilité 

Component 

code  

(if any) 

Code de la 

composante 

pédagogique 

(si existant) 

Component title at the Receiving 

Institution 

(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique 

dans l’établissement d’accueil 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Deleted 

component 

[tick if applicable] 

Composante 

supprimée 

[cocher si 

nécessaire] 

Added 

component 

[tick if applicable] 

Composante 

ajoutée 

[cocher si 

nécessaire] 

Reason for 

change12 

Raison du 

changement 

Number of ECTS 

credits (or 

equivalent) 

Nombre de crédits 

ECTS (ou 

équivalent) 

      ☐ ☐         

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

   ☐ ☐   

      ☐ ☐         

      ☐ ☐         

      ☐ ☐         

 

 

  

Exceptional changes to Table B (if applicable) / Modifications exceptionnelles apportées au tableau B (si nécessaire) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending Institution) 

(à signer ou à approuver par e-mail, par l’étudiant et la personne responsable dans l’établissement d’envoi) 

Table B2 

During the 

mobility 

Tableau B2 

Pendant la 

mobilité 

Component 

code  

(if any) 

Code de la 

composante 

pédagogique 

(si existant) 

Component title at the Sending Institution 

(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique 

dans l’établissement d’envoi 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Deleted 

component 

[tick if applicable] 

Composante 

supprimée 

[cocher si 

nécessaire] 

Added 

component 

[tick if applicable] 

Composante 

ajoutée 

[cocher si 

nécessaire] 

 

Number of ECTS credits (or equivalent) 

Nombre de crédits ECTS (ou équivalent) 

      ☐ ☐   

      ☐ ☐   

      

      

      

 

Commitment 

Engagement 

Name 

Nom 
Date Signature 

Student 

Etudiant  
  

Responsible person
13

 at 

the Sending Institution 

Personne responsable 

dans l’établissement 

d’envoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsible person at the 

Receiving Institution
14

 

Department Coordinator 
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Student’s name 

Academic Year 20…/20… 

Nom de l’étudiant 
Année académique 20  /20   

 
 

Personne responsable 

dans l’établissement 

d’accueil 

 

Head of International Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After the Mobility / Après la mobilité 

 

 

  

Transcript of Records at the Receiving Institution 

Relevé de notes de l’établissement d’accueil 

 

Start and end dates of the study period : from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 

Date de début et de fin de mobilité : du [jj/mm/aaaa]………………………………………au [jj/mm/aaaa]………………………………………… 

 

Table C 

After the 

mobility 

Tableau C 

Après la 

mobilité 

 

 

Component 

code  

(if any) 

Code de la 

composante 

pédagogique 

(si existant) 

 

Component title at the Receiving Institution  

(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique dans l’établissement 

d’accueil 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Was the component 

successfully completed 

by the student? [Yes/No] 

La composante 

pédagogique a-t-elle été 

finalisée avec succès ? 

[oui/non] 

Number of 

ECTS credits  

(or equivalent) 

Nombre de 

crédits ECTS (ou 

équivalent) 

Grades 

received at the 

Receiving 

Institution 

Notes obtenues 

dans 

l’établissement 

d’accueil 

         

         

         

     

     

      Total : …  

 

 

 

       

 

  

Transcript of Records and Recognition at the Sending Institution 

Relevé de notes et reconnaissance de l’établissement d’envoi 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 

Date de début et de fin de mobilité : du [jj/mm/aaaa]………………………………………au [jj/mm/aaaa]………………………………………… 

 

Table D 

After the 

mobility 

Tableau D 

Après la 

mobilité 

 

Component 

code  

(if any) 

Code de la 

composante 

pédagogique 

(si existant) 

Title of recognised component at the Sending Institution  

(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique faisant l’objet de la 

reconnaissance dans l’établissement d’envoi 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Number of ECTS credits 

(or equivalent)  

recognised 

Nombre de crédits ECTS 

(ou équivalent) 

reconnus 

Grades registered at 

the Sending 

Institution  

(if applicable) 

Notes prises en 

compte par 

l’établissement 

d’envoi 

(si nécessaire) 

       

       

       

    

    

    Total: …  

 

  

                                                        

1
 Nationality : country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. 

Nationalité : pays duquel la personne dépend administrativement et qui a délivré la carte d’identité et/ou le passeport. 

2
 Study cycle : Short cycle (EQF level 5) / Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / Master or equivalent second cycle (EQF level 7) / Doctorate or 

equivalent third cycle (EQF level 8). 

Cycles d’études : Cycle court (CEC niveau 5) / Licence ou équivalent 1
er

 cycle (CEC niveau 6) / Master ou équivalent 2
ème

 cycle (CEC niveau 7) / Doctorat ou 

équivalent 3
ème

 cycle (CEC niveau 8). 

3
 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm should be used to find the ISCED 2013 

detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending Institution. 
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Student’s name 

Academic Year 20…/20… 

Nom de l’étudiant 
Année académique 20  /20   

 
 

                                                                                                                                                                                                              

Domaine d’études : L’outil de recherche ISCED-F 2013 disponible sur http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_fr.htm devra être utilisé pour trouver les 

domaines d’études les plus proches du diplôme préparé par l’étudiant dans l’établissement d’envoi. 

4
 Erasmus code : a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 

receives. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

Code Erasmus : identifiant unique pour tout établissement d’enseignement supérieur titulaire de la charte universitaire Erasmus pour l’enseignement supérieur 

(ECHE). Concerne uniquement les établissements situés dans les pays participant au programme. 

5
 Contact person: person who provides a link for administrative information and who, depending on the structure of the higher education institution, may be the 

departmental coordinator or works at the international relations office or equivalent body within the institution. 

Personne de contact : personne pouvant fournir des informations d’ordre administratif et qui, selon le type d’établissement d’enseignement supérieur, peut 

être le coordinateur du programme ou une personne du service des relations internationales ou service équivalent. 

6
 An "educational component" is a self-contained and formal structured learning experience that features learning outcomes, credits and forms of assessment. 

Examples of educational components are: a course, module, seminar, laboratory work, practical work, preparation/research for a thesis, mobility window or free 

electives. 

Une « composante pédagogique » est une expérience d’apprentissage structurée indépendante et formelle caractérisée par des résultats d’apprentissage, des 

crédits et des évaluations. Exemples : cours, module, séminaire, travail en laboratoire, travail pratique, préparation/recherche pour une thèse, fenêtre de 

mobilité ou cours facultatifs. 

7
 Course catalogue : detailed, user-friendly and up-to-date information on the institution’s learning environment that should be available to students before the 

mobility period and throughout their studies to enable them to make the right choices and use their time most efficiently. The information concerns, for 

example, the qualifications offered, the learning, teaching and assessment procedures, the level of programmes, the individual educational components and the 

learning resources. The Course Catalogue should include the names of people to contact, with information about how, when and where to contact them. 

Catalogue de cours : information détaillée, accessible et tenue à jour des formations proposées par l’établissement, disponible aux étudiants en amont de leur 

période de mobilité et pendant leurs études, qui leur permet d’effectuer les bons choix et de gérer leur emploi du temps de manière efficace. L’information 

concerne, par exemple, les qualifications proposées, les procédures d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation, le niveau des programmes, les 

composantes pédagogiques individuelles et les ressources d’apprentissage. Le catalogue de cours fera apparaître le nom des personnes de contact, ainsi que les 

modalités de prise de contact. 

8
 ECTS credits (or equivalent): in countries where the "ECTS" system is not in place, in particular for institutions located in Partner Countries not participating in 

the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in the relevant tables by the name of the equivalent system that is used, and a web link to an explanation to 

the system should be added. 

Crédits ECTS ou système équivalent : pour les pays dans lesquels le système ECTS n’est pas encore mis en place, en particulier dans les établissements situés dans 

les pays partenaires ne participant pas au processus de Bologne, l’ECTS devra être remplacé dans tous les tableaux par le nom du système équivalent, 

accompagné d’un lien vers le site WEB sur lequel des informations sont disponibles. 

9
 Level of language competence : a description of the European Language Levels (CEFR) is available at : 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

Niveau de compétence linguistique : information sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR)  disponible sur : 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

10
 Responsible person at the Sending Institution: an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to exceptionally amend it when it is 

needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email of the Responsible person 

must be filled in only in case it differs from that of the Contact person mentioned at the top of the document. 

Personne responsable dans l’établissement d’envoi : un universitaire qui a autorité pour approuver les contrats pédagogiques, pour y apporter 

exceptionnellement des modifications si nécessaire, pour garantir leur pleine reconnaissance académique au nom de l’établissement universitaire responsable. 

Le nom et l’adresse e-mail de la personne responsable devront être indiqués uniquement dans le cas où ils diffèrent de ceux de la personne de contact indiquée 

au début du document. 

11
 Responsible person at the Receiving Institution : the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact 

person mentioned at the top of the document. 

Personne responsable dans l’établissement d’accueil : le nom et l’adresse e-mail de la personne responsable devront être indiqués uniquement dans le cas où 

ils diffèrent de ceux de la personne de contact indiquée au début du document. 

 

12
 Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below) : 

Motifs des modifications exceptionnelles apportées au programme de mobilité d’études (choisir parmi les éléments du tableau ci-dessous) : 

 

Reasons for deleting a component Reason for adding a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving Institution 5. Substituting a deleted component 

6. Extending the mobility period 

7. Other (please specify) 

2. Component is in a different language than previously specified in the course catalogue 

3. Timetable conflict 

4. Other (please specify)  

 

Motif de suppression d’une composante pédagogique Motif d’adjonction d’une composante 

1. La composante préalablement choisie n’est pas disponible dans l’établissement d’accueil 5. Remplacement d’une composante supprimée 
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Student’s name 

Academic Year 20…/20… 

Nom de l’étudiant 
Année académique 20  /20   

 
 

                                                                                                                                                                                                              

2. La composante est enseignée dans une langue différente de celle indiquée dans le catalogue de 

cours 

6. Prolongation de la période de mobilité 

7. Autre (merci de préciser) 

3. Problème d’emploi du temps  

4. Autre (merci de préciser)  

 

 

13
 Responsible person at the Sending Institution: an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to exceptionally amend it when it is 

needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email of the Responsible person 

must be filled in only in case it differs from that of the Contact person mentioned at the top of the document. 

Personne responsable dans l’établissement d’envoi : un universitaire qui a autorité pour approuver les contrats pédagogiques, pour y apporter 

exceptionnellement des modifications si nécessaire, pour garantir leur pleine reconnaissance académique au nom de l’établissement universitaire responsable. 

Le nom et l’adresse e-mail de la personne responsable devront être indiqués uniquement dans le cas où ils diffèrent de ceux de la personne de contact indiquée 

au début du document. 

14
 Responsible person at the Receiving Institution : the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact 

person mentioned at the top of the document. 

Personne responsable dans l’établissement d’accueil : le nom et l’adresse e-mail de la personne responsable devront être indiqués uniquement dans le cas où 

ils diffèrent de ceux de la personne de contact indiquée au début du document. 
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Session 1

ALEXOPOULOU Evangelia

N° Etudiant : 20203885 INE : 06O9HV01WW 2

Née le 27-juin-00 à : AMAROUSI (GRECE)

inscrite en : M1 ESECA Semester 7

Note/Barème Pts jury Résultat Session Crédits

SOFT SKILLS & HUMAN SKILLS 14,833/20 Admis S1 2020/21 7

14/20 S1 2020/21

14,5/20 S1 2020/21

Dispensé S1 2020/21

17/20 S1 2020/21

8/20 Session 2 S1 2020/21

8/20 S1 2020/21 2

3/20 S1 2020/21 2

13/20 S1 2020/21 2

13/20 Admis S1 2020/21 4

11,5/20 S1 2020/21

10,5/20 S1 2020/21

Microprocessor 15/20 S1 2020/21

ANALOG ELECTRONICS 9,781/20 Session 2 S1 2020/21

6,25/20 S1 2020/21 2

Project Analog Electronics 13,25/20 S1 2020/21 2

Analog Electronics Pratical 14/20 S1 2020/21 1

Semic-conductor devices 13/20 S1 2020/21 1

4,5/20 S1 2020/21 1

Transmission lines 7,75/20 S1 2020/21 1

      Examen Transmission  lines 4/20 S1 2020/21 0,5

      BE Transmission Lines 11,5/20 S1 2020/21 0,5

DIGITAL ELECTRONICS 14,8/20 Admis S1 2020/21 5

VHDL - M1 ESECA 14/20 S1 2020/21

PBL-Digital electronics  design 16/20 S1 2020/21

Résultat d'admission :  11,869/20 Ajourné 16

Fait à Toulouse, le 19 mars 2021

Responsable du Master of Science : ESECA

Adam QUOTB

Avis important : Il ne peut être délivré qu'un seul exemplaire du présent relevé de note. Aucun duplicata ne sera fourni.

Circuits

Filtering

Notes et résultats

Résultat global 

RELEVE DE NOTES ET RESULTATS

Sport -Sem.7

French for Foreigners

Conferences on aeroautics

Communication

MATH- M1 ESECA

Maths Fourier Analysis

Maths - Complex variable  - Vector Analysis

Maths Probability /Statistics

PROGRAMMING

Basis of Programming / Matlab 

C programming
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» 
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 

 
 
Σήμερα Πέμπτη 30.09.2021 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., με σκοπό την 
αξιολόγηση των υποψήφιων φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και την 
διεξαγωγή των σχετικών συνεντεύξεων.  
 
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. 
 
Αναλυτικά παρόντες ήταν οι εξής: 

• Καλτσάς Γρηγόριος, Καθηγητής, Δ/ντης του ΠΜΣ 

• Πατρικάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Δ/ντης του ΠΜΣ 

• Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής 

• Κανδρής Διονύσιος, Καθηγητής 

• Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Διευθυντής του ΠΜΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι έχουν 
κατατεθεί εμπρόθεσμα επτά (επτά) αιτήσεις υποψηφίων ως ακολούθως με αλφαβητική 
σειρά: 
 

Α/Α Επώνυμο Ονομα Α.Π. Αίτησης 

1   73360/20.09.2021 

2   72528/16.09.2021 

3   75247/24.09.2021 

4   72887/17.09.2021 

5   70055/13.09.2021 

6   72909/17.09.2021 

7   72347/16.09.2021 

 
Η Σ.Ε. εξέτασε ενδελεχώς τους φακέλους των υποψηφίων και βρέθηκε ότι ήταν πλήρεις, 
έχοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτεί η σχετική προκήρυξη. 
 
Κατόπιν η Σ.Ε. προχώρησε στην διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων. Παρόντες 

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 85126 - 13/10/2021 Αιγάλεω
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ήταν όλοι οι υποψήφιοι εκτός από τον υποψήφιο με Α.Π. αίτησης 70055/13.09.2021, ο 
οποίος είχε ανακοινώσει με ηλεκτρονική επιστολή στον Δ/ντη του ΠΜΣ την αδυναμία του 
να παραστεί. 
 
Η διαδικασία των συνεντεύξεων ξεκίνησε με διαδοχική κλήση μέσω της πλατφόρμας MS 
Teams όλων των παρευρισκόμενων υποψηφίων. Τα μέλη της Σ.Ε. έθεσαν ερωτήματα και 
διεξήγαγαν γενικότερη συζήτηση με όλους τους υποψηφίους με στόχο να αποκτήσουν 
σφαιρική εικόνα των προσόντων και των προθέσεων των υποψηφίων ώστε να 
αξιολογήσουν: 
•  Την συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το 

αντικείμενο του ΠΜΣ. 
•  Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. 
•  Τις συναφείς με το αντικείμενο δραστηριότητές τους. 
•  Τις επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.  
 
Οι συνεντεύξεις βαθμολογήθηκαν ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. 
Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμήθηκαν:  
α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 60% και  
β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των μελών της Επιτροπής) σε ποσοστό 
40%. 
 
Με βάση την τελική βαθμολογία, η ΣΕ καταρτίζει τον ακόλουθο Πίνακα Επιτυχόντων: 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 
 

Α/Α Επώνυμο Ονομα Α.Π. Αίτησης 

1   72887/17.09.2021 

2   72909/17.09.2021 

3   72528/16.09.2021 

4   72347/16.09.2021 

5   75247/24.09.2021 

6   73360/20.09.2021 

7   70055/13.09.2021 

 
 
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και η συνεδρίαση κλείνει και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Τα μέλη 
 
 

 

Γρηγόρης Καλτσάς 
Καθηγητής 

Πατρικάκης Χαράλαμπος 
Καθηγητής 
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Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος 
Καθηγητής 

  
 
 
 

Κανδρής Διονύσιος 
Καθηγητής 

  
 
 
 

Παπαγέωργας Παναγιώτης 
Καθηγητής 
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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.eee.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 

Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων  Data Communications and Networking 
 
 

Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων  
Εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων που ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (Πράξη 

9/28.07.2020 - θέμα 20ο, Πράξη 12/26.09.2018 - θέμα 23ο), με την εξής σύνθεση:  

 

1. Σαββαΐδης Στυλιανός, Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, μέλος 

3. Ζέρβας Ευάγγελος, Καθηγητής, μέλος 

4. Σίμος Ηρακλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 

5. Σταθόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, μέλος 

 

συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 01.10.2021 και ώρα 14:00. Ο πρόεδρος της 

Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αρχικά εξετάζει τους φακέλους τους οποίους υπέβαλαν οι δέκα (10) 

υποψήφιοι, ως προς το εμπρόθεσμο της κατάθεσης, την πληρότητα, την ακρίβεια και τη 

γνησιότητα των τίτλων και λοιπών στοιχείων.  

Μετά από την εξέταση των φακέλων η Επιτροπή διαπιστώνει ότι όλοι οι φάκελοι είναι 

πλήρεις και ακριβείς ενώ οι περιεχόμενοι τίτλοι και λοιπά έγγραφα είναι είτε γνήσια είτε 

βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση η γνησιότητά τους.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή πραγματοποιεί ατομικές εξ αποστάσεως συνεντεύξεις με τους 

υποψηφίους.  

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 96604 - 03/11/2021 Αιγάλεω
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Κατά τη συνέντευξη ο κάθε υποψήφιος απαντά σε ερωτήσεις που στόχο έχουν να 

διαπιστώσουν: 

α) τη συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον του υποψηφίου για 

μεταπτυχιακές σπουδές και για το συγκεκριμένο ΠΜΣ ειδικότερα,  

β) την κατάρτιση και το υπόβαθρό του σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να 

διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

Στη συνέχεια αφού η Επιτροπή Επιλογής συνεκτιμά τα στοιχεία των φακέλων σύμφωνα με 

τα κριτήρια αξιολόγησης του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ (Άρθρο 4) και τις απαντήσεις 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) να μην λάβει υπόψη την αίτηση του υποψήφιου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΙΑ (Α.Π. Αίτησης: 

61383 - 30/07/2021) και της υποψήφιας κας. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗ (Α.Π. Αίτησης: 70041 - 

13/09/2021) δεδομένου ότι ενημέρωσαν για την απόσυρση της υποψηφιότητάς τους. 

(β) την κατάρτιση του εξής Πίνακα Επιτυχόντων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, κατ’ αλφαβητική σειρά:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22  

ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 72522 - 16/09/2021 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 63537 - 24/08/2021 

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ 71642 - 15/09/2021 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 61181 - 29/07/2021 

5 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 69407 - 09/09/2021 

6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ 70971 - 15/09/2021 

7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 69048 - 09.09.2021 
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8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ 72457 - 16/09/2021 

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προωθήσει το Πρακτικό στη Συνέλευση του 

Τμήματος προς επικύρωση. 

 

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 21:00 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής, οπότε 

και συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Στυλιανός Σαββαΐδης, 
Καθηγητής 

 

Τα Μέλη 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βουδούρης, 
Καθηγητής 

 
 
 

Ευάγγελος Ζέρβας, 
Καθηγητής 

 
 
 

Ηρακλής Σίμος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

  
 
 

Νικόλαος Σταθόπουλος, 
Καθηγητής 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

«Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» 
 
 
 
 

Στυλιανός Σαββαΐδης 
Καθηγητής 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
 

UNIVERSITY OF WEST ATTICA 

FACULTY OF ENGINEERING 

Department of Electrical & Electronics Engineering 
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Θηβών 250, Αθήνα-Αιγάλεω 12241  250, Thivon Str., Athens, GR-12241, Greece 
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Master of Science by Research in 

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας  Electrical and Electronics Engineering 

 

Αιγάλεω, 3 Νοεμβρίου 2021 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 

Προς τον πρόεδρο του Τμήματος 

 

Σας διαβιβάζω συνημμένα Απόσπασμα Πρακτικού της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 

(Πράξη 01/15-10-2021 – Θέμα 4ο) με εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με τις 

αναθέσεις διδακτικού έργου για το 2021-22, και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες 

προκειμένου να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 

 

 

 

Μαρία Ραγκούση 

Καθηγήτρια 

 

 
  

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 96949 - 04/11/2021 Αιγάλεω
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΑΞΗ 01 / 15-10-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) που ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (Πράξη 9 / 28-7-2020, 
Θέμα 21ο) συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 15-10-2021 και ώρα 16:00 διαδικτυακά στο σύστημα MS 
Teams του ΠΑΔΑ λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19, μετά από την με αρ. πρωτ. 85306 - 
13/10/2021 πρόσκληση της Διευθύντριας του ΠΜΣ, με θέματα:  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
1. Ενστάσεις επί του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων στην Προκήρυξη του ΠΜΣ 

για τη νέα σειρά εισαγωγής 2021-22. 
2. Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής υποψηφίων στην Προκήρυξη του ΠΜΣ για τη νέα σειρά 

εισαγωγής 2021-22. 
3. Ορισμός τριμελών επιτροπών για τους νέο-εγγραφόμενους φοιτητές σειράς εισαγωγής 2021-

22. 
4. Αναθέσεις διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 
5. Θέματα λειτουργίας του ΠΜΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-22, λόγω των μέτρων κατά 

της πανδημίας Covid-19.  
6. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2021-22. 
7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22. 
8. Κάθε άλλο έκτακτο ή επείγον θέμα. 
 
Παρόντα είναι τα μέλη της ΣΕ 

1. Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του ΠΜΣ 
2. Μουτζούρης Κων/νος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ 
3. Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητής 
4. Γουστουρίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής 
5. Φωτόπουλος Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
γραμματέα εκτελεί ο αναπληρωτής διευθυντής του ΠΜΣ καθ. Κ. Μουτζούρης. 
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
  

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.eee.uniwa.gr 
Θηβών 250, Αθήνα-Αιγάλεω 12241  250, ThivonStr., Athens, GR-12241, 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 By Research in 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω 
Έρευνας 

 
Electrical & Electronics Engineering 
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ΘΕΜΑ 4ο Αναθέσεις διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 

(1) Τον κατάλογο των νέο-εγγραφομένων φοιτητών της Προκήρυξης 2021-22,  
(2) Τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων του ΠΜΣ κατά το 2021-22 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), 
(3) Τις εισηγήσεις και τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ με διδακτορικό του 

Τμήματος, 
(4) Τη διαθεσιμότητα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ΠΑΔΑ ή άλλων ΑΕΙ να διδάξουν μαθήματα 

εμβάθυνσης στο ΠΜΣ,  
(5) Τη διαθεσιμότητα του συμβασιούχου διδάσκοντος Δρ. Χρήστου Καραμπάτσου να διδάξει 

μαθήματα του ΠΜΣ κατά το εαρινό 2021-22, στο πλαίσιο της ετήσιας σύμβασής του με το Τμήμα 
μετά από τη σχετική προκήρυξη του ΠΑΔΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Απόκτηση 
ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος»,  

(6) Τα προσφερόμενα σε κάθε εξάμηνο του 2021-22 μαθήματα των υπόλοιπων ΠΜΣ του Τμήματος, 
τα οποία μπορούν σύμφωνα με τον Κανονισμό του παρόντος ΠΜΣ να παρακολουθήσουν οι 
φοιτητές του σε συνδιδασκαλία, ως μαθήματα Εμβάθυνσης, 

 

και μετά συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

ομόφωνα αποφασίζει 

Εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανάθεση διδακτικού έργου (αυτοδύναμης 
διδασκαλίας) στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ με διδακτορικό του Τμήματος καθώς σε μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων ΠΑΔΑ ή άλλων ΑΕΙ, όπως στον επισυναπτόμενο πίνακα: 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22 
 

 ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. Τμήματος   

α/α Διδάσκων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-22 ΕΑΡΙΝΟ 2021-22 

1 Αλεξανδρίδης Α. ΙοΤ.13 «Υπολογιστική Ευφυΐα και Βαθιά 
Μάθηση» (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
Ευφυή Περιβάλλοντα») 

  

2 Βασιλειάδης Σ. AIDL_B_CS03 «Wearable and Affective 
Computing» (Φορετή και Συναισθηματική 
Υπολογιστική), ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και 
Βαθιά Μάθηση»  

  

3 Βουδούρης Κ. Μέθοδοι Ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης  
και μετρήσεις σε μικροκυματικές και 
χιλιοστομετρικές συχνότητες 

Ειδικά θέματα επεξεργασίας σήματος και 
τηλεπικοινωνιών 

4 Γουστουρίδης Δ.   IoT.22 «Αισθητήρες, Μικροσυστήματα και Έξυπνες 
Συσκευές» (Sensors, Microsystems and Smart 
Devices)  (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
Ευφυή Περιβάλλοντα») 

5 Ζαχαριάδου Κ.   IoT.22 «Αισθητήρες, Μικροσυστήματα και Έξυπνες 
Συσκευές» (Sensors, Microsystems and Smart 
Devices)  (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
Ευφυή Περιβάλλοντα») 

6 Ζώης Η. ΙοΤ.13 «Υπολογιστική Ευφυΐα και Βαθιά 
Μάθηση» (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
Ευφυή Περιβάλλοντα») 

  

7 Καλτσάς Γρ.   IoT.22 «Αισθητήρες, Μικροσυστήματα και Έξυπνες 
Συσκευές» (Sensors, Microsystems and Smart 
Devices)  (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
Ευφυή Περιβάλλοντα») 

8 Κανδρής Δ.   IoT.B.4 «Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων και 
Αισθητήρων» (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
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και Ευφυή Περιβάλλοντα») 

9 Κουλούρας Γρ. IoT.12 «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (ΠΜΣ 
«Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή 
Περιβάλλοντα») 

  

  Κουλούρας Γρ. IoT.11 «Ενσωματωμένα Συστήματα και 
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου» (Embedded 
and Real-Time Systems)  (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα») 

  

10 Μορώνης Α. Αρχές της Ηλεκτροϋδροδυναμικής και 
εφαρμογές της 

Ανάλυση υψηλών ηλεκτρικών πεδίων και έλεγχος 
πεδιακής έντασης 

11 Μυτιληναίος Στ. Μέθοδοι Ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης  
και μετρήσεις σε μικροκυματικές και 
χιλιοστομετρικές συχνότητες 

Ειδικά θέματα επεξεργασίας σήματος και 
τηλεπικοινωνιών 

12 Παπαγέωργας Π. IoT.11 «Ενσωματωμένα Συστήματα και 
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου» (Embedded 
and Real-Time Systems)  (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα») 

IoT.B.4 «Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων και 
Αισθητήρων» (ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
και Ευφυή Περιβάλλοντα») 

13 Ποτηράκης Στ. Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή 
(Υποχρεωτικό Μάθημα) 

  

14 Ραγκούση Μ.   Εκπαιδευτικά Δεδομένα: Εξόρυξη, Αναλυτική, 
Οπτικοποίηση 

15 Φαμέλης Ι. Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή 
(Υποχρεωτικό Μάθημα) 

  

     ΜΕΛΗ Ε.Δ.Ι.Π. με PhD   

α/α Διδάσκων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-22 ΕΑΡΙΝΟ 2021-22 

16 Φειδάκης Μ. AIDL_B_CS03 «Wearable and Affective 
Computing» (Φορετή και Συναισθηματική 
Υπολογιστική), ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και 
Βαθιά Μάθηση» 

Εκπαιδευτικά Δεδομένα: Εξόρυξη, Αναλυτική, 
Οπτικοποίηση 

     ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων  

  

α/α Διδάσκων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-22 ΕΑΡΙΝΟ 2021-22 

17 Λελίγκου Ε.-Α., Τμήμα 
Μηχανικών ΒΣΠ ΠΑΔΑ 

  AIDL_A01 “Fundamentals of Artificial Intelligence 
and Machine Learning” (ΔΠΜΣ “Τεχνητή 
Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση”) 

18 Νικολάου Γρ., Τμήμα 
Μηχανικών ΒΣΠ ΠΑΔΑ 

  AIDL_A01 “Fundamentals of Artificial Intelligence 
and Machine Learning” (ΔΠΜΣ “Τεχνητή 
Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση”) 

19 Πρινιωτάκης Γ., Τμήμα 
Μηχανικών ΒΣΠ ΠΑΔΑ 

AIDL_B_CS03 «Wearable and Affective 
Computing» (Φορετή και Συναισθηματική 
Υπολογιστική), ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και 
Βαθιά Μάθηση»  

  

     Συμβασιούχοι 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ με PhD 

  

α/α Διδάσκων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-22 ΕΑΡΙΝΟ 2021-22 

20 Δρ. Χρήστος Καραμπάτσος, 
Διδάσκων ΕΣΠΑ 

  Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Επιλογής-
Υποχρεωτικό Μάθημα) 

  Δρ. Χρήστος Καραμπάτσος, 
Διδάσκων ΕΣΠΑ 

  Ιστορία της Τεχνολογίας – Τεχνολογίες του 
Μέλλοντος και Προκλήσεις (Επιλογής-Υποχρεωτικό 
Μάθημα) 

 
  Συνδιδασκαλία με ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα» 

  Συνδιδασκαλία με ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση»  

  Υποχρεωτικό Μάθημα 

 
Διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης και ως εκ τούτου δεν καταβάλλει 
αμοιβές κανενός είδους στους διδάσκοντες.  
Εξαίρεση αποτελεί ο διδάσκων Δρ. Χρήστος Καραμπάτσος που αμείβεται στο πλαίσιο της 
υπάρχουσας ετήσιας σύμβασής του με το ΠΑΔΑ, μετά την σχετική προκήρυξη του ΕΣΠΑ «Απόκτηση 
ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος».  
 
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
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Στο σημείο αυτό, την Παρασκευή 29/10/2021 περί ώρα 17:00, και μη υπάρχοντος άλλου έκτακτου ή 
επείγοντος θέματος προς συζήτηση, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, 
οπότε και συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό. 
 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

Η πρόεδρος 
 
 
 

Μαρία Ραγκούση, καθηγήτρια 
Διευθύντρια ΠΜΣ 

Τα μέλη 
 
 
 
Μουτζούρης Κων/νος, καθηγητής 

  
 
 
Φαμέλης Ιωάννης, καθηγητής 

  
 
 
Γουστουρίδης Δημήτριος, αν. καθηγητής 

  
 
 
Φωτόπουλος Παναγιώτης, επ. καθηγητής 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑ 15ο 

ΠΡΑΞΗΣ 16/04.11.2021 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΑΞΗ 10 / 01-11-2021 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
Σήμερα Δευτέρα 01.11.2021 και ώρα 17.50, 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. Υποβολή αιτήματος δανείου  
2. Τροποποίησης ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2021 του Π.Μ.Σ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και 

Μετάδοσης» 
3. Έγκριση προμήθειας εργαστηριακών ειδών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ «Τεχνολογίες 

Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης». 
 
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, Αναπλ. Καθηγητής, 

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

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 96709 - 03/11/2021 Αιγάλεω
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ΘΕΜΑ 1ο  Υποβολή αιτήματος δανείου 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, αφού έλαβε υπόψη 
 
1. Την ανάγκη προμήθειας εργαστηριακών ειδών για τις πειραματικές ανάγκες των Μεταπτυχιακών 

Διπλωματικών Εργασιών που εκπονούνται από φοιτητές του ΠΜΣ, ήτοι: 
o Σετ ηχομέτρου 
o Λογισμικού για την εξαγωγή απορρόφησης (ήχου) υλικών με βάση το impedance tube που ήδη 

διαθέτει το ECTLab 
o Σετ single-board computers, expansion boards, αισθητήρων και παρελκομένων 

2. Τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ, 
3. Το τρέχον ταμειακό υπόλοιπο του ΠΜΣ, 
4. Το γεγονός ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείου ύψους 1500,0€, 
5. Το γεγονός ότι το ποσό του δανείου θα είναι διαθέσιμο προς επιστροφή με την κατάθεση της 2ης δόσης 

των τελών φοίτησης του τρέχοντος εξαμήνου, 
 
και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

ομόφωνα αποφασίζει  
 
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος δανείου ύψους 1500,0€ για την εξασφάλιση του απαραίτητου 
προϋπολογισμού για την προμήθεια των πιο κάτω εργαστηριακών ειδών για τις πειραματικές ανάγκες των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο  Τροποποίησης ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2021 του Π.Μ.Σ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο Και 

Μετάδοσης» 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, αφού έλαβε υπόψη 
 
1. Την ανάγκη προμήθειας εργαστηριακών ειδών για τις πειραματικές ανάγκες των Μεταπτυχιακών 

Διπλωματικών Εργασιών που εκπονούνται από φοιτητές του ΠΜΣ, ήτοι: 
o Σετ ηχομέτρου 
o Λογισμικού για την εξαγωγή απορρόφησης (ήχου) υλικών με βάση το impedance tube που ήδη 

διαθέτει το ECTLab 
o Σετ single-board computers, expansion boards, αισθητήρων και παρελκομένων 

2. Τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ, 
 
και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

ομόφωνα αποφασίζει  
 
Εγκρίνει την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2021 του Π.Μ.Σ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο 
Και Μετάδοσης» ως εξής: 
 

Κωδικός 
Λογιστικής 

Φορέα 
Περιγραφή 

Βασική 
Κατηγορία 

Προϋπολογισμός 
Βασικής 

Κατηγορίας 

Ετήσιος 
Προϋπολογισμός 

2021 

 
Νέος Ετήσιος 

Προϋπολογισμός 
2021 

61-01 Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου 
και Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών Τρίτοι 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
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61-00 
Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου 
και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τρίτοι 30.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 

61-90 Αμοιβές τρίτων πρακτικά 
ασκούμενων και υποτρόφων Τρίτοι 30.000,00 € 0,00 €  

14-01 Έξοδα προμήθειας ψυγείων, 
φούρνων, ψυκτών Όργανα 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

14-03 Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά 
περιφερειακά υπολογιστών, tablets Όργανα 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

14-02 Μηχανές γραφείου (Φωτοτυπικά, 
προβολικά, σαρωτές κλπ) 

Όργανα 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

14-00 
Προμήθεια επίπλων (γραφεία, 

καρέκλες κλπ) Όργανα 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

14-05 
Προμήθεια Επιστημονικών 

οργάνων Όργανα 20.000,00 € 5.200,00 € 6.400,00 € 

16-17 Προμήθεια λογισμικών Όργανα 20.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 

64-01 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - 
εξωτερικού Μετακινήσεις 20.000,00 € 1.600,00 € 0,00 € 

64-02 Έξοδα για την προβολή & 
διαφήμιση των έργων 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - 
ΛΟΙΠΑ 27.020,00 € 0,00 € 0,00 € 

64-98 Λοιπά έξοδα (π.χ. κλειδιά, 
μονωτικές ταινίες) 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - 
ΛΟΙΠΑ 27.020,00 € 0,00 € 0,00 € 

64-08 
Προμήθεια υλικών άμεσης 
ανάλωσης (εργαστηριακά 

αναλώσιμα) 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - 
ΛΟΙΠΑ 

27.020,00 € 0,00 € 600,00 € 

64-98 Γενικά έξοδα Γενικά έξοδα 
(ΕΛΚΕ+TEI) 

41.580,00 € 3.780,00 € 5572,0 

Σύνολο 138.600,00 € 12.580,00 € 18572,0 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  Έγκριση προμήθειας εργαστηριακών ειδών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ «Τεχνολογίες 

Ήχου, Βίντεο Και Μετάδοσης» 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, αφού έλαβε υπόψη 
 
1. Την ανάγκη προμήθειας εργαστηριακών ειδών για τις πειραματικές ανάγκες των Μεταπτυχιακών 

Διπλωματικών Εργασιών που εκπονούνται από φοιτητές του ΠΜΣ, ήτοι: 
o Σετ ηχομέτρου 
o Λογισμικού για την εξαγωγή απορρόφησης (ήχου) υλικών με βάση το impedance tube που ήδη 

διαθέτει το ECTLab 
o Σετ single-board computers, expansion boards, αισθητήρων και παρελκομένων 

2. Το νέο προϋπολογισμό του ΠΜΣ για το 2021, 
3.  Το τρέχον ταμειακό υπόλοιπο του ΠΜΣ, 
4. Το επιπλέον ποσό που θα ενισχύσει το ταμειακό υπόλοιπο μετά την χορήγηση του αιτούμενου δανείου, 

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

ομόφωνα αποφασίζει  
 
Εγκρίνει την προμήθεια των πιο κάτω εργαστηριακών ειδών για τις πειραματικές ανάγκες των Μεταπτυχιακών 
Διπλωματικών Εργασιών που εκπονούνται από φοιτητές του ΠΜΣ, με χρέωση του νέου Π/Υ του ΠΜΣ για το 
2021 ως εξής: 

o Σετ ηχομέτρου μέχρι ύψους 6.200,00 € (κατηγορία «14-05 Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων») 
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o Λογισμικού για την εξαγωγή απορρόφησης (ήχου) υλικών με βάση το impedance tube που ήδη 
διαθέτει το ECTLab μέχρι ύψους 6.000,00 € (κατηγορία «16-17 Προμήθεια λογισμικών») 

o Σετ single-board computers, expansion boards, αισθητήρων και παρελκομένων μέχρι ύψους 400,00 
€ (κατηγορία «64-08 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα)») 

 
 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 18:30 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, οπότε και 
συντάχθηκε και στάλθηκε προς υπογραφή το παρόν πρακτικό. 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 

     

Στ. Ποτηράκης 
 

Καθηγητής 
Διευθυντής ΠΜΣ 

Ν.-Α. Τάτλας 
 

Αναπλ. Καθηγητής 
Αναπλ. Διευθυντής ΠΜΣ 

Δ. Καλύβας 
 

Καθηγητής 
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