ΠΡΑΚΣΘΚΑ ΣΗ ΚΟΘΝΗ ΤΝΕΔΡΘΑ (αρηζκ. 13/5-04-2017) ΣΗ ΠΡΟΩΡΘΝΗ
ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΘ ΣΟY ΕΚΛΕΚΣΟΡΘΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΓΘΑ
ΣΗ ΜΟΝΘΜΟΠΟΘΗΗ ΕΠΘΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΚΑΘ ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ ΣΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΘΚΗ
ΥΟΛΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟΤ ΔΤΣΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ
Έγηλε ζηηο 5 Απρηιίοσ 2017, εκέξα Σεηάρηε θαη ώξα 13.00 κ.κ., ζηελ Κοδάλε, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ (Κ.
Καξακαλιή θαη Λπγεξήο) ε θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο Πξνζσξηλήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
θαη ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Θεόδσξνπ Επγθηξίδε ζε ζέζε
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Εθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Τποιογηζηηθές Μέζοδοη γηα Προβιήκαηα Ηιεθηροκαγλεηηθού Πεδίοσ».
Ήηαλ παρόληες από ηα κέιε ηες Προζφρηλής σλέιεσζες ηοσ Σκήκαηος οη θ.θ.:
1.
Αγγειίδες Παληειής, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληώλ, Πξόεδξνο Σκήκαηνο
2.
Λούηα Μαιακαηή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Αλαπι. Πξόεδξνο
3.
ηεργίοσ Κφλζηαληίλος, Αλ. Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο
θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Μέινο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ).
4.
Ζσγθηρίδες Θεόδφρος, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Μέινο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ).
5.
Δαζσγέλες Μελάς, Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Μέινο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ).
6.
αρεγηαλλίδες Παλαγηώηες, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Μέινο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ).
7.
Μπίκπε ηακαηία, Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Μέινο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ).
Ήηαλ παρόληες από ηα κέιε ηοσ Εθιεθηορηθού ώκαηος οη θ.θ.:
1.
Αγγειίδες Παληειής, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληώλ, Πξόεδξνο Σκήκαηνο
2.
Λούηα Μαιακαηή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Αλαπι. Πξόεδξνο
Ήηαλ παρόληες από ηα κέιε ηοσ Εθιεθηορηθού ώκαηος κέζφ ηειεδηάζθευες (άξζξν
70 παξ. 5ζη ηνπ Νόκνπ 4386/2016) οη θ.θ.:
3.
Αληφλόποσιος Υρήζηος, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη
Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
4.
Υρσζοσιίδες Δεκήηρηος, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη
Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
5.
Ρέθαλος Θφάλλες, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο
6.
Γιύηζες Ηιίας, Καζεγεηήο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ
Τπνινγηζηώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ.
7.
Ροσκειηώηες Θφάλλες, Καζεγεηήο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ.

8.
9.

10.

11.

άταιος Θφάλλες, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο
Γηούιηζες Σραχαλός, Αλ. Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη
Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο..
Καληαρηδής Νηθόιαος, Αλ. Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ
θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Σζαιακέγθας Θφάλλες, Καζεγεηήο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ.

Αποσζίαδαλ από ηα κέιε ηες Προζφρηλής σλέιεσζες ηοσ Σκήκαηος οη θ.θ.:
1. Ο θ. Νηθόιαος Γθάιθας, κέινο ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο
θαη Σειεπηθνηλσληώλ, Μέινο
(εκείφζε: ηελ Πξνζσξηλή πλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ θαη έλαο εθπξόζσπνο αλά θαηεγνξία
ησλ κειώλ ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΓΗΠ) θαη ησλ κειώλ ηνπ Δηδηθνύ
Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΣΔΠ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4405/13-7-2016 θαη νξίζζεθε εθπξόζσπνο ΔΣΔΠ κε ην έγγξαθν 749/20-82016.
Ζ θα Φσκά σηεξία, κνλαδηθό κέινο ΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο βξίζθεηαη ζε άδεηα άλεπ απνδνρώλ από 1-11-2016 έσο 30-9-2017 (ππ’ αξηζκ. 1727/24-10-2016 Πξάμε ηνπ Πξύηαλε))
2. Ο θ. Υαράιακπος αραθίδες, θνηηεηήο
3. Ο θ. Γεώργηος Ρηκπάς, θνηηεηήο
(εκείφζε: ηελ Πξνζσξηλή πλέιεπζε πξνζθαινύληαη, κε βάζε απόθαζε Π.. αξηζκ.10/16-2-2017, θαη δύν εθπξόζσπνη ησλ θνηηεηώλ)
Πξαθηηθά θξάηεζε ε Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ Γέζπνηλα Βαβιηάξα, ππάιιεινο ΗΓΑΥ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία νξίζηεθε ππεύζπλε γηα ηε δηνηθεηηθή θαη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο κνληκνπνίεζεο κε ηελ αξηζκ. 439/13-2-2017
Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηεο
Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία πξνρώξεζε ζηελ αλαθνξά ησλ ζεκάησλ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηο ζημείο ασηό αποτωρεί ο κ. Ζσγκιρίδης από ηην αίθοσζα ζσνεδριάζεων.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
Κρίζε ηοσ σπουεθίοσ Θ. Ζσγθηρίδε γηα κοληκοποίεζε ζε ζέζε Επίθοσροσ Καζεγεηή
κε γλφζηηθό αληηθείκελο «Εθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Τποιογηζηηθές Μέζοδοη γηα
Προβιήκαηα Ηιεθηροκαγλεηηθού Πεδίοσ».
Π. Αγγειίδες: Θα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ ζηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο Πξνζσξηλήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή επί ζεηεία θ. Θεόδσξνπ Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε
γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη γηα Πξν-

βιήκαηα Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Πεδίνπ» (ην γλσζηηθό αληηθείκελν δηνξηζκνύ ηνπ «Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη γηα Μεραληθνύο» έρεη κεηαβιεζεί ζε «Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη γηα Πξνβιήκαηα Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Πεδίνπ» κε ηελ ππ’ αξηζκ. Φ.146/116/47790/Ε2/21-3-2016 απόθαζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ η.Β΄
916/05-04-2016), θαζώο ζηηο 15-7-2016 ζπκπιεξώζεθαλ ηξία έηε από ην δηνξηζκό ηνπ ζηε
βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (ΦΔΚ δηνξηζκνύ 734/15-7-2013 η. Γ΄).
Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Θ. Επγθηξίδε ζηηο 31/10/2016 θαη δηαβηβάζηεθε (έγγξαθν ππ’ αξηζκ. 213/2-11-2016) ν θάθεινο ζηνλ Πξύηαλε γηα ηνλ έιεγρν
λνκηκόηεηαο.
Με ην κε αξ. πξση. 3026/26-1-2017 έγγξαθν ηνπ Πξύηαλε επηζηξάθεθε ν θάθεινο ζην
Σκήκα πξνο επαλάιεςε ηεο θξίζεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Θ. Επγθηξίδε από ην ζεκείν ζπγθξόηεζεο ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο.
Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Θεόδσξνπ Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή έγηλε ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 439/13-2-2017
Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηεο
Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νόκνπ 4009/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 70 ηνπ Νόκνπ 4386/2016 θαη ην ηέηαξην άξζξν ηνπ Νόκνπ 4405/2016, γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο, εμέιημεο θαη κνληκνπνίεζεο θαζεγεηώλ θαη ππεξεηνύλησλ ιεθηόξσλ θαη ηελ απόθαζε ηεο
Πξνζσξηλήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο (ζπλεδξίαζε αξηζκ. 9/2-2-2017).
ύκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ Νόκνπ 4386/2016 θαη ην ηέηαξην άξζξν ηνπ Νόκνπ
4405/2016, γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο, εμέιημεο θαη κνληκνπνίεζεο θαζεγεηώλ θαη ππεξεηνύλησλ ιεθηόξσλ, πξνζθιήζεθαλ κε έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο
(αξηζκ. πξση. 460/16-02-2017) ηα ηαθηηθά κέιε θαη ελεκεξώζεθαλ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο, γηα λα ζπλεδξηάζνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε
κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Θεόδσξνπ Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη γηα
Πξνβιήκαηα Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Πεδίνπ», κε κόλν ζέκα ηνλ Οξηζκό ηεο Σξηκεινύο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο έγηλε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00 κ.κ. ζηελ Κνδάλε, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ (Κ. Καξακαλιή θαη Λπγεξήο) θαηά ηελ
νπνία νξίζηεθε ε Σξηκειήο Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή κε ην έγγξαθν αξ. πξση. 485/22-2-2017,
απνηεινύκελε από ηνπο θ.θ.:
1.
Θεοδοσιίδε Θεόδφρο, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηεο
Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
2.
Γηούιηζε Σραχαλό, Αλ. Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη
Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
3.
Καληαρηδή Νηθόιαο, Αλ. Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη
Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Ζ Σξηκειήο Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή θαηέζεζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε κε αξ. πξση. 524/1603-2017 εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ ζαξάληα εκεξώλ από ηε
ζπγθξόηεζή ηεο θαη όρη λσξίηεξα από είθνζη εκέξεο, ζύκθσλα κε ην ηέηαξην άξζξν παξ.4γ
ηνπ Νόκνπ 4405/2016, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ ππνςήθην κε ην κε αξ. πξση. 543/2403-2017 έγγξαθν θαη ζην Δθιεθηνξηθό ώκα κε ην κε αξ. πξση. 542/24-03-2017 (επαλάιεςε ζην νξζό ζηηο 4-4-2017) έγγξαθν.
Σν ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε κε ππνβνιή ππνκλήκαηνο θνηλνπνηήζεθε
ζηα κέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο (αξ. πξση. 544/24-03-2017).

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο, θ. Θεόδσξνπ Θενδνπιίδε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ιόγσ λόκηκεο άδεηαο (απόθαζε κε αξ. πξση. 3959/303-2017) έγηλε κε ην κε αξ. πξση. 566/31-03-2017 έγγξαθν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 70 παξ. 3ε
ηνπ Νόκνπ 4386/2016, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο.
Ζ θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο Πξνζσξηλήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Δθιεθηνξηθνύ
ώκαηνο, πξνγξακκαηίζηεθε λα γίλεη ζηηο 5 Απξηιίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00
κ.κ., ζηελ Κνδάλε, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο
θαη Σειεπηθνηλσληώλ (Κ. Καξακαλιή θαη Λπγεξήο) θαη πξνζθιήζεθαλ ηα κέιε ηεο Πξνζσξηλήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη ηνπ Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο θαζώο θαη ν ππνςήθηνο κε
ηελ κε αξ. πξση. 546/27-03-2017 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 70 παξ. 5β ηνπ Νόκνπ 4386/2016.
Δπίζεο, ζαο ελεκεξώλσ όηη γίλεηαη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ιόγνπο
δηεπθόιπλζεο ζύληαμεο ηνπ πξαθηηθνύ. Πξνηείλσ λα δερηεί εξσηήζεηο ε ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή από ηα κέιε ηνπ εθιεθηνξηθνύ θαη λα θιεζεί ζηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο γηα λα
απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο. Μεηά λα αθνινπζήζνπλ νη ηνπνζεηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία. Τπάξρεη θάπνηα άιιε πξόηαζε
γηα ηε δηαδηθαζία;
Ροσκειηώηες: Δκείο είκαζηε ζύκθσλνη.
Αληφλόποσιος: Πξνρσξήζηε.
Πρόεδρος: Όπσο ζαο είπα, ιείπεη ν θ. Θενδνπιίδεο από ηελ εηζεγεηηθή επηηξνπή. Δίλαη παξόληεο νη θ. Γηνύιηζεο θαη Καληαξηδήο. Θα ήζειε θάπνηνο λα ζέζεη εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε; Να αξρίζνπκε από ηνλ θ. άραιν.
άταιος: Δίλαη μεθάζαξε ε εηζεγεηηθή έθζεζε θαη δελ έρσ θακία εξώηεζε πξνο ηνπο εηζεγεηέο.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Οη ζπλάδειθνη από ην Μεηζόβην έρνπλ θάπνηα εξώηεζε;
Ροσκειηώηες: Ούηε εκείο έρνπκε θάπνηα εξώηεζε.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Οη ζπλάδειθνη από ην Αξηζηνηέιεην έρνπλ θάπνηα εξώηεζε;
Αληφλόποσιος: Γελ έρνπκε θάπνηα εξώηεζε.
Λούηα: Ούηε εγώ έρσ θάπνηα εξώηεζε.
Πρόεδρος: Άξα δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πξνο ηελ εηζεγεηηθή επηηξνπή. Μπνξνύκε λα θαιέζνπκε ηνλ ππνςήθην.
Ειζέρτεηαι ο κ. Ζσγκιρίδης ζηην αίθοσζα ζσνεδριάζεων.
Πρόεδρος: Μόιηο ήξζε ν θ. Επγθηξίδεο. Κύξηε Επγθηξίδε, έρεηε ιάβεη γλώζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο. Έρεηε λα θάλεηε θάπνην ζρόιην ζρεηηθά κε ηελ εηζεγεηηθή;
Ζσγθηρίδες: Έρσ λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα. Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε
ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο γηα ηα θαιά ηνπο ιόγηα θαη γηα ην ρξόλν πνπ αθηέξσζαλ γηα ηελ αμηνιόγεζή κνπ. πκπιεξσκαηηθά, ζα ήζεια λα παξαζέζσ νξηζκέλα επηπξόζζεηα ζηνηρεία γηα ην βηνγξαθηθό κνπ. πγθεθξηκέλα, ηέζζεξα αθόκα άξζξα έρνπλ γίλεη δεθηά πξνο δεκνζίεπζε ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, ελώ έμη αθόκα εξγαζίεο
έρνπλ γίλεη δεθηέο πξνο παξνπζίαζε ηνπο επόκελνπο κήλεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Σέινο, αηζζάλνκαη πξνζσπηθά ηελ αλάγθε λα δεηήζσ ζπγγλώκε, θπξίσο από ηνπο ζπ-

λαδέιθνπο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο κε ηνπο νπνίνπο δε γλσξίδνκαη πξνζσπηθά, γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαλάιεςε αθξηβώο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο.
Ροσκειηώηες: Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα από ηελ πιεπξά καο, ζπκκεηέρνπκε κε κεγάιε καο ραξά.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο πξνο ηνλ ππνςήθην; Ο θ. άραινο;
άταιος: Γελ έρσ εξώηεζε.
Πρόεδρος: Οη ζπλάδειθνη από ην Μεηζόβην;
Ροσκειηώηες: Έρνπκε πιήξε εηθόλα ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπ θ. Επγθηξίδε. Δγώ πξνζσπηθά
δελ έρσ θακία εξώηεζε.
Γιύηζες: Ούηε εγώ έρσ.
Πρόεδρος: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο από ηνπο ζπλαδέιθνπο από ην Αξηζηνηέιεην πξνο ηνλ ππνςήθην;
Αληφλόποσιος: Κακία εξώηεζε.
Πρόεδρος: Κπξία Λνύηα, έρεηε θάπνηα εξώηεζε;
Λούηα: Όρη.
Πρόεδρος: Ούηε εγώ έρσ. Κύξηε Επγθηξίδε, επραξηζηνύκε, κπνξείηε λα απνρσξήζεηε.
Αποτωρεί ο κ. Ζσγκιρίδης από ηην αίθοσζα ζσνεδριάζεων.
Πρόεδρος: Πεξλνύκε ηώξα ζην ζηάδην ησλ ηνπνζεηήζεσλ. Κύξηε άραιε, ζα ζέιαηε λα είζηε εζείο πξώηνο;
άταιος: Δπραξίζησο. Απηό πνπ έρσ λα πσ είλαη όηη ν θ. Επγθηξίδεο ππεξθαιύπηεη ηα πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη από ην λόκν. Θεσξώ όηη είλαη έλαο ηθαλόο δάζθαινο θαη εξεπλεηήο, ζπκθσλώ απνιύησο κε ηελ εηζήγεζε θαη ζα ηνλ ςεθίζσ κε κεγάιε επραξίζηεζε.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Σζαιακέγθαο;
Σζαιακέγθας: πκθσλώ θαη εγώ κε ηελ εηζήγεζε. Ο θ. Επγθηξίδεο είλαη έλαο εμαηξεηηθόο
ππνςήθηνο θαη ζα ηνλ ςεθίζσ κε κεγάιε ραξά.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Ρνπκειηώηεο;
Ροσκειηώηες: πκθσλώ θαη εγώ κε ηνπο πξνεγνύκελνπο ζπλαδέιθνπο. Πξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθή πεξίπησζε. Έρεη έξγν ζε όινπο ηνπο ηνκείο, δειαδή εξεπλεηηθό, δηδαθηηθό θαη
δηνηθεηηθό. Δίλαη εμαίξεηνο ζπλάδειθνο θαη ζα ηνλ ςεθίζσ κε κεγάιε ραξά γηα ηε κνληκόηεηά ηνπ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Γιύηζεο;
Γιύηζες: πκθσλώ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο. Δίρακε ςεθίζεη ζεηηθά ήδε από ηελ πξώηε
θνξά. Σν έξγν ηνπ ηώξα είλαη αθόκα θαιύηεξν, όπσο καο πιεξνθόξεζε. Οπόηε ζα ςεθίζσ
θαη εγώ ζεηηθά γηα ηελ κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Επγθηξίδε.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Από ην Αξηζηνηέιεην, ν θ. Αλησλόπνπινο;
Αληφλόποσιος: Ζ πεξίπησζε είλαη μεθάζαξε. Θεσξώ όηη ν θ. Επγθηξίδεο ππεξθαιύπηεη ηα
πξνζόληα. Έρεη λα παξνπζηάζεη κηα κεγάιε δπλακηθή. Θα είλαη ραξά κνπ λα ηνλ ςεθίζσ γηα
ηε κνληκνπνίεζε.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Γηνύιηζεο;

Γηούιηζες: ύκθσλα κε ηα όζα απνηππώζακε ζηελ εηζήγεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο γλώκεο
ηνπ ζώκαηνο πνπ πξνεγήζεθαλ, είλαη ζαθέο όηη ν θ. Επγθηξίδεο έρεη έλα πνιύ εθηελέο εξεπλεηηθό έξγν, κε βάζνο, πνηόηεηα θαη δηεζλή αλαγλώξηζε. ηέθνκαη θαη ζην εθηεηακέλν εθπαηδεπηηθό θαη δηνηθεηηθό ηνπ έξγν, θαζώο ν θ. Επγθηξίδεο, όπσο βιέπνπκε, έρεη πξνζθέξεη
πάξα πνιύ ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξύκαηνο. πλεπώο, ηνπνζεηνύκε ζεηηθά ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Καληαξηδήο;
Καληαρηδής: Καη εγώ, σο κέινο ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο, ν,ηη ήηαλ λα ζέζσ σο ζεηηθό
γηα ηνλ θ. Επγθηξίδε ην έρνπκε απνηππώζεη καδί κε ηνπο θ. Γηνύιηζε θαη Θενδνπιίδε ζηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε. Δίλαη εμαίξεηνο ζε όια, όπσο είπαλ νη πξνιαιήζαληεο θαη εγώ θείκαη
ζεηηθά ππέξ ηεο κνληκνπνίεζήο ηνπ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Ρέθαλνο;
Ρέθαλος: Θεσξώ όηη ην εθπαηδεπηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν ηνπ θ. Επγθηξίδε είλαη πινπζηόηαην θαη έρεη πνιιά πνηνηηθά ζηνηρεία. Πηζηεύσ όηη κε ην έξγν ηνπ θαη ηελ παξνπζία ηνπ
θνζκεί ην Σκήκα ζαο. Γη’ απηόλ ην ιόγν ζα είκαη θαη ζεηηθόο.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. Ο θ. Υξπζνπιίδεο;
Υρσζοσιίδες: Απνδέρνκαη πιήξσο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. Βαζηδόκελνο θαη ζηελ πξνζσπηθή εηθόλα πνπ έρσ γηα ηνλ ππνςήθην είκαη έηνηκνο λα ζπκθσλήζσ κε ηελ κνληκνπνίεζή
ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. ηελ ηνπνζέηεζή κνπ δε ζα ήζεια λα κείλσ κόλν ζην επηζηεκνληθό έξγν ηνπ ππνςεθίνπ, ην νπνίν είλαη μεθάζαξν θαη ηεθκεξηώλεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. Θα ήζεια λα κηιήζσ γηα ην δηδαθηηθό θαη δηνηθεηηθό ηνπ έξγν. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό
γηα ην Σκήκα ην δηνηθεηηθό έξγν ηνπ θ. Επγθηξίδε, εηδηθά ζε έλα Σκήκα κε ιίγα κέιε ΓΔΠ
θαη ειάρηζηνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο. Ο δηνηθεηηθόο θόξηνο είλαη κεγάινο θαη ν θ. Επγθηξίδεο έρεη επσκηζηεί έλα κεγάιν θνκκάηη απηνύ ηνπ θόξηνπ, ίζσο ην κεγαιύηεξν θαη κε
επηηπρία. Γηα ην δηδαθηηθό ηνπ έξγν, ην νπνίν ελδερνκέλσο νη ππόινηπνη δε γλσξίδεηε, ν θ.
Επγθηξίδεο, αλ θαη ζεσξείηαη από ηνπο δύζθνινπο θαζεγεηέο, εληνύηνηο είλαη από ηνπο πην
αγαπεηνύο ζηνπο θνηηεηέο. Μνπ έρεη θάλεη εληύπσζε ην όηη ζπρλά νη θνηηεηέο κνπ πξνηείλνπλ σο εμεηαζηή ζηε δηπισκαηηθή ηνπο ηνλ θ. Επγθηξίδε, παξά ην όηη είλαη απζηεξόο θαη
ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ιόγσ ηεο αλαπνκπήο ηνπ θαθέινπ κνληκνπνίεζεο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε, ε νπνία είλαη απνιύησο θαηαλνεηή θαη
ινγηθή θαη έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο μέλεο πξνο ην ραξαθηήξα ηνπ, ηηο νπνίεο δε ιακβάλσ
θαζόινπ ππόςε κνπ. Ζ θα Λνύηα;
Λούηα: πκθσλώ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο. Ο Πξόεδξνο κε θάιπςε πιήξσο. Ο θ. Επγθηξίδεο
είλαη έλαο αμηνινγόηαηνο ζπλάδειθνο θαη πνιύ θαιόο εξεπλεηήο κε ζεκαληηθό δεκνζηεπκέλν επηζηεκνληθό έξγν. Δπηπξόζζεηα, ν θ. Επγθηξίδεο έρεη επσκηζηεί έλα ζεκαληηθό βάξνο,
όζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθό έξγν ζην Σκήκα. Όπσο είπε θαη ν Πξόεδξνο, είκαζηε ιίγα κέιε
ΓΔΠ ζην Σκήκα, ην δηνηθεηηθό βάξνο γηα όινπο καο είλαη κεγάιν, νπόηε γίλεηαη αληηιεπηό
όηη γηα λα πεηύρεη θάπνηνο ζε όινπο απηνύο ηνπο ηνκείο, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξνο θόπνο θαη
πξνζπάζεηα. Οπόηε θαη εγώ είκαη ζεηηθή θαη ζα ςεθίζσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε. Όπσο είπε θαη ν Πξόεδξνο, κεηά ηελ αλαπνκπή, έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο από ηνλ ππνςήθην, νη νπνίεο έρνπλ θαη γηα ηνλ ίδην πξόζζεην ζεκαληηθό ςπρνινγηθό θόζηνο, αιιά θαη
επηθέξνπλ γεληθόηεξε αλαζηάησζε ζην Σκήκα. Πξέπεη ινηπόλ λα θηλνύκαζηε, όινη καο,
πξνο ην θαιό ηνπ Σκήκαηνο.
Πρόεδρος: Πξνρσξνύκε ζε θιήξσζε γηα λα πξνθύςεη ην κέινο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο,
κε βάζε ην πξώην γξάκκα ηνπ επσλύκνπ, πνπ ζα ςεθίζεη πξώην. Κιεξώλεηαη ν αξηζκόο 8,
ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην γξάκκα Θ. Οπόηε μεθηλνύκε από ηνλ θ. Καληαξηδή.

Καληαρηδής: Με βάζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ηα όζα αθνύζηεθαλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ςεθίδσ κε κεγάιε ραξά ζεηηθά γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Επγθηξίδε.
Πρόεδρος: Ζ θα. Λνύηα;
Λούηα: Με βάζε ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, ηελ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο, ην
βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε
ζηε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη
Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη γηα Πξνβιήκαηα Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Πεδίνπ».
Πρόεδρος: Ο θ. Ρέθαλνο;
Ρέθαλος: Με βάζε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ γλώκε ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή θαη πξνζδνθώ ηελ άκεζε
εμέιημή ηνπ ζηελ επόκελε βαζκίδα, γηαηί ζεσξώ όηη ηα πξνζόληα ηνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ ζε
εθείλε ηε βαζκίδα.
Πρόεδρος: Ο θ. Ρνπκειηώηεο;
Ροσκειηώηες: Καη εγώ κε κεγάιε ραξά ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε,
κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ην έξγνπ ηνπ ζηηο ηξεηο κνξθέο ηνπ, δει. εξεπλεηηθό, δηδαθηηθό
θαη δηνηθεηηθό, ην νπνίν είλαη πνιύ θνξησκέλν ζην Σκήκα ζαο, θαζώο θαη δηόηη ππεξθαιύπηεη ηα πξνζόληα πνπ ζέηεη ν λόκνο.
Πρόεδρος: Ο θ. άραινο;
άταιος: πκθσλώληαο κε ηελ άπνςε όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο
θαη κε βάζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, κε πνιύ επραξίζηεζε ςεθίδσ ζεηηθά γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή.
Πρόεδρος: Ο θ. Σζαιακέγθαο;
Σζαιακέγθας: Με βάζε ηελ εηζήγεζε θαη ζύκθσλα κε ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε.
Πρόεδρος: Ο θ. Υξπζνπιίδεο;
Υρσζοσιίδες: ύκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε πνπ έθαλα πξνεγνπκέλσο, θαζώο θαη ζύκθσλα
κε ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε ζηε
βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή.
Πρόεδρος: Καη εγώ κε ραξά ςεθίδσ ζεηηθά γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Επγθηξίδε, ζύκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, αιιά θπξίσο ηελ πξνζσπηθή
κνπ άπνςε. Ο θ. Αλησλόπνπινο;
Αληφλόποσιος: ύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε, ηελ πξνζσπηθή κνπ γλώκε, θαζώο θαη όζα αθνύζηεθαλ, κε κεγάιε ραξά ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε.
Πρόεδρος: Ο θ. Γηνύιηζεο;
Γηούιηζες: ύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε, ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηελ πξνζσπηθή
κνπ γλώκε γηα ηνλ ππνςήθην, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή.
Πρόεδρος: Ο θ. Γιύηζεο;
Γιύηζες: ύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε, ηα όζα εηπώζεθαλ από πνιινύο ζπλαδέιθνπο θαη ην
βηνγξαθηθό, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θ. Επγθηξίδε ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ
θαζεγεηή.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνύκε. πλνςίδνληαο ην απνηέιεζκα: επί ζπλόινπ εθιεθηόξσλ έληεθα
(11), παξόλησλ θαη ςεθηζάλησλ έληεθα (11) ν ππνςήθηνο θ. Επγθηξίδεο πήξε έληεθα (11)

υήθοσς σπέρ ηες κοληκοποίεζής ηοσ ζε ζέζε Επίθοσροσ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ.
Δπνκέλσο, ν θ. Ζσγθηρίδες Θεόδφρος ηνπ Θεοτάρε, επεηδή ζπγθεληξώλεη ηελ πιεηνςεθία πνπ απαηηεί ν λόκνο (άξζξν ηέηαξην παξ. 6αα ηνπ Ν.4405/2016), κνληκνπνηείηαη ζε
ζέζε Καζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθοσροσ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Εθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά
θαη Τποιογηζηηθές Μέζοδοη γηα Προβιήκαηα Ηιεθηροκαγλεηηθού Πεδίοσ».
αο επραξηζηνύκε όινπο θαη ζαο εύρνκαη Καιό Πάζρα.
ηε ζπλέρεηα επεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεηαη ην πξαθηηθό σο αθνινύζσο:
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ

Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ

Παληειήο Αγγειίδεο
Καζεγεηήο

Γέζπνηλα Βαβιηάξα
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ

