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Εκππ. Ε.ΔΙ.Π. 

Ν. Κιμοςλάκηρ (ηακηικόρ) 

Γ. Κςπιακόποςλορ 

(αναπληπυμαηικόρ) 

 

 

 

Εκππ. ΕΣΕΠ 

η. Ναηζαπίδηρ (ηακηικόρ) 

Γ. Καηζαπόρ (αναπληπυμαηικόρ) 

 

 

Εκππόζυποι Πποπηςσιακών 

Φοιηηηών 

Δεν έσοςν οπιζηεί 

 

 

Εκππόζυποι Μεηαπηςσιακών 

Φοιηηηών 

Κ. Σζιηζεκλήρ (ηακηικόρ) 

Π. Σοςμάζηρ (αναπληπυμαηικόρ) 

 

 

Πποζκεκλημένοι θοιηηηέρ για ηο 

θέμα 2: 

Γ. Οηθνλόκνπ, Δ. Κξεηηθνύ, Γ. Βηηδειαίνο, 

Γ. Καηζίθαο-Μνπξνύηζνο, Ι. Καησπόδεο, 

Η. Μπνπξλάδνο, Α. Γειήο, Άλλα 

Παλαγησηαθνπνύινπ, Μηραέια 

Κσλζηαληίλνπ. 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΤΝΕΛΕΤΗ 

─ Γ  ΕΙΔ.  ΤΝ.  ΥΟΛΗ ΗΜΜΤ 

  

Σην Σεηάπηη 03/03/2021, ώπα 10:00 π.μ. 

(Γενική ςνέλεςζη ηηρ ΗΜΜΤ με ηηλεδιάζκετη μέζυ ePresence) 
 

 

Ημεπήζια Διάηαξη 
 

 

1. Αλαθνηλώζεηο - Δλεκέξσζε Κνζκήηνξα. 

2. Πξνπηπρηαθά ζέκαηα. 

3. Καζνξηζκόο αξηζκνύ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηώλ αθαδ. έηνπο 2021-2022. 

4. Δπηθύξσζε κε ηελ θαηεγνξία πιεγέλησλ από ηηο ππξθαγηέο 23εο θαη 

24εο Ινπιίνπ 2018. 

5. Δπηθύξσζε θαη εμαίξεζε κεηεγγξαθώλ αθ. έηνπο 2020-2021. 

6. Μεηαπηπρηαθά ζέκαηα. 

7. Πξνθήξπμε ππνηξνθηώλ ΔΛΚΔ. 

8. Δπηθύξσζε απνηειεζκάησλ επηηπρόλησλ αθ. έηνπο 2020-2021 ηνπ 

ΓΠΜ "Σερλννηθνλνκηθά πζηήκαηα". 

9. πγθξόηεζε εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο κηαο ζέζεο θαζεγεηή ζηε 

βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Ηιεθηξνκαγλεηηθά Κύκαηα θαη Δθαξκνγέο Τςειώλ πρλνηήησλ» 

ηνπ Σνκέα Ηιεθηξνκαγλεηηθώλ Δθαξκνγώλ Ηιεθηξννπηηθήο θαη 

Ηιεθηξνληθώλ Τιηθώλ. 

10. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ κεηξώσλ εθιεθηόξσλ εζσηεξηθώλ θαη 

εμσηεξηθώλ κειώλ ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ γηα ην ζύζηεκα ΑΠΔΛΛΑ. 

11. Οξηζκόο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα νξγάλσλ, 

αλαισζίκσλ θαη πάζεο θύζεσο πιηθώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ κε 

απεπζείαο αλαζέζεηο από ηνπ πνζνύ ησλ €2.500,00 έσο €20.000,00. 

12. Οξηζκόο κειώλ εηζεγεηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε δηεπζπληνύ 

θαη Αλαπιεξσηή Γηεπζπληνύ ηνπ ΔΠΙΔΔ. 

13. Οξηζκόο κειώλ (ηαθηηθό θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο) ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΠΙΔΔ. 

14. Πξνθεξύμεηο γηα ηελ πξόζιεςε δηδαζθόλησλ ηνπ Π.Γ. 407/80 θαη 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ Ν. 1404/1983 ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. γηα ην 

αθαδ. έηνο 2020-2021. 

15. Αλαλεώζεηο δηδαζθόλησλ ηνπ Π.Γ. 407/80 θαη σξνκίζζησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

1404/1983 ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. γηα ην αθαδ. 

έηνο 2020-2021. 

 

 



 

 

16. Αλαλέσζε ζέζεσλ Αθαδεκατθώλ Τπνηξόθσλ γηα ην εαξηλό εμάκελν 

αθαδ. έηνπο 2020-2021. 

17. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνύ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Γ. Αιεμαλδξίδε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

εξεπλεηηθό έξγν «Καηλνηόκνο Μεζνδνινγία Οινθιεξσκέλεο 

Γηάγλσζεο, πληήξεζεο, Σεθκεξίσζεο θαη Αλάδεημεο ησλ 

κπθελατθώλ ηεηρώλ» κε θσδηθό Σ6ΤΒΠ-00271 θαη θνξέα 

πινπνίεζεο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ γηα ην δηάζηεκα 01/02/2021 

έσο 27/02/2023. 

18. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνύ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Ν. Μσξαίηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

εξεπλεηηθό έξγν ηνπ ΔΠΙΔΤ «Αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη 

δηαρείξηζε δηθηύνπ κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηεο κε ηνλίδνπζαο Η/Μ 

αθηηλνβνιίαο από θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο» κε θσδηθό 62/819 

γηα ην δηάζηεκα 01/03/2021 έσο 31/12/2022. 

19. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνύ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Ν. Ηιία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

εξεπλεηηθό έξγν ηνπ ΔΛΚΔ «Ηιεθηξηθέο δνθηκέο θαη κεηξήζεηο 

ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εγθαηαζηάζεσλ» κε θσδηθό 

62387700 γηα ην δηάζηεκα 01/07/2021 έσο 27/05/2024. 

20. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνύ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Π. Ρνβνιή γηα ηελ δηδαζθαιία 

ζεκηλαξίνπ κε ζέκα «Αλάπηπμε πξόηππνπ κνλνζέζηνπ 

ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο γηα ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό Eco 

Marathon» θαη «ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ειεθηξηθνύ νρήκαηνο 

κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ», δώδεθα (12) σξώλ ην ρεηκεξηλό εμάκελν 

ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2020-2021 ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ ηνπ ΔΚΠΑ 

«ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή πζηεκάησλ Αγσληζηηθώλ Ορεκάησλ. 

21. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνύ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Ν. Βνπδνύθε γηα ηε δηδαζθαιία ηξηώλ 

(3) σξώλ εβδνκαδηαίσο (1 ώξα ζεσξία – 2 ώξεο εξγαζηήξην) ηνπ 

καζήκαηνο «Παηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο Η/Τ» ζην εαξηλό εμάκελν ηνπ 

αθαδ. έηνπο 2020-2021 ζην Δηήζην Πξόγξακκα Παηδαγσγηθήο 

Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 

22. Οηθνλνκηθά Θέκαηα. 

23. Αηηήζεηο κειώλ ΓΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ, πνπδαζηώλ. 

 

                                                                         Ο Κοζμήηοπαρ 

 

 

 

 

                                                               Νεκηάπιορ Γ. Κοζύπηρ 


