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Ημεπήζια Διάηαξη 
 

1. Αλαθνηλψζεηο - Δλεκέξσζε Κνζκήηνξα. 

2. Πξνπηπρηαθά ζέκαηα. 

3. Οξηζκφο επηηξνπήο κεηεγγξαθψλ αθαδ. έηνπο 2019-2020. 

4. Οξηζκφο βαζκνινγεηψλ θαη αλαβαζκνινγεηψλ θαηαηαθηεξίσλ 

εμεηάζεσλ ΑΔΙ – ΤΔΙ, Τερληθνχ Σψκαηνο θαη Γηαβηβάζεσλ γηα ην 

αθαδ. έηνο 2019-2020. 

5. Μεηαπηπρηαθά ζέκαηα. 

6. Πξνθήξπμε Υπνηξνθηψλ ΔΛΚΔ – Αλαλεψζεηο Υπνηξνθηψλ ΔΛΚΔ. 

7. Απνδνρή λέσλ ΥΓ γηα ην αθαδ. έηνο 2019-2020. 

8. Έγθξηζε δαπάλεο 31.200,00€ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

(412101) γηα ηελ πιεξσκή ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε ηεο ΣΗΜΜΥ (Α’ θάζε: Μάηνο 2019 – 

Αχγνπζηνο 2019). 

9. Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ην επηθνπξηθφ έξγν ΥΓ ΣΗΜΜΥ ζην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2019-2020. – Πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπφλεζε επηθνπξηθνχ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2019-2020. 

10. Σπγθξφηεζε εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο κηαο ζέζεο θαζεγεηή ζηε 

βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή πξψηεο βαζκίδαο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Υπνινγηζηηθή Πνιππινθφηεηα» ηνπ Τνκέα Τερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Υπνινγηζηψλ. 

11. Αλαλεψζεηο Αθαδεκατθψλ Υπνηξφθσλ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 

αθαδ. έηνπο 2019-2020. 

12. Πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ Αθαδεκατθψλ Υπνηξφθσλ γηα ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2019-2020. 

13. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Κσλζηαληίλν Βνπξλά. 

14. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Δπάγγειν Γηαιπλά. 

15. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Ισάλλε Σηαζφπνπιν. 

 



 

16. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Κπξηάθν Φηηδαλίδε. 

17. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Νηθφιαν Θενδψξνπ. 

18. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Γεκήηξην Τζακάθε. 

19. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Βαζίιεην Μάγθιαξε. 

20. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Γεψξγην Σηαζηλφπνπιν. 

21. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Γεψξγην Παπαβαζηιφπνπιν. 

22. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ζηνλ απνρσξήζαληα 

Καζεγεηή ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ θ. Κηακάι Πεθκεζηδή.  

23. Αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο άλεπ απνδνρψλ ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Φ. 

Παπαγηάλλε γηα ην δηάζηεκα 17/07/2019 έσο 16/07/2020. 

24. Αίηεζε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ζην ΓΠΜΣ «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε» ηεο Σρνιήο Αγξνλφκσλ θαη 

Τνκνγξάθσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ απφ 07/10/2019 έσο 06/10/2021 κε 

απνδνρέο θαη πξνζαπμήζεηο βάζεη ηνπ π.δ. 147/2009 ηνπ κέινπο 

ΔΤΔΠ θ. Γ. Παληεξή. 

25. Τξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Γ. Αιεμαλδξίδε κε ηίηιν «Σπλδξνκεηηθή 

πιαηθφξκα αλάιπζεο κεγάινπ αξηζκνχ αλαθνξψλ, εχξεζεο insights 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ζε πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ» 

(αξηζκφο έγθξηζεο Τ1ΔΚ-03470) ηεο δξάζεο εζληθήο εκβέιεηαο 

«Δξεπλψ-Γεκηνπξγψ-Καηλνηνκψ», κε θνξέα πινπνίεζεο ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ σο πξνο ηελ εκεξνκελία έλαξμε ηεο 

ελαζρφιεζεο (05-06-2019 αληί 04-06-2018) θαη σο πξνο ηα παθέηα 

εξγαζίαο (4 θαη 5 αληί 1,4 θαη 5). 

26. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Ξ. Παπαδνκηρειάθε γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε 

θσδηθφ 63095801 θαη κε ηίηιν «NEMO: Hyper-Network for 

electroMobility» δηάξθεηαο 58 σξψλ απφ 03/09/2019 έσο 

30/09/2019. 

27. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Γ. Σηφια γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε ηίηιν 

«Δπθπήο Χεθηαθφο Αγξφηεο» (αξηζκφο έγθξηζεο Τ1ΔΓΚ-04111) ηεο 

δξάζεο εζληθήο εκβέιεηαο «Δξεπλψ-Γεκηνπξγψ-Καηλνηνκψ», απφ 

05/06/2019 έσο 04/06/2022. 

28. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Θ. Μαπξνδνπνχινπ γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε 

θσδηθφ 63/1078 θαη κε ηίηιν «NAIADES: A holistic water 

ecosystem for digitization of urban water sector» απφ 01/09/2019 έσο 

31/05/2022. 

29. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Ν. Ηιία γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ΔΠΙΣΔΥ κε αξηζκφ 63101400 θαη κε ηίηιν «FLEXITRANSTORE: 

An integrated platform for increased flexibility in smart transmission 

grids with storage entities and large penetration of renewable energy 

sources» απφ 01/10/2019 έσο 31/10/2021. 



 

 

30. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Ν. Ηιία γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ΔΛΚΔ κε αξηζκφ 62380700 θαη κε ηίηιν «Γνθηκέο θαη κεηξήζεηο 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη βηνκεραληθψλ δηαηάμεσλ» απφ 

01/10/2019 έσο 25/07/2021. 

31. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Ν. Ηιία γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ΔΛΚΔ κε αξηζκφ 62/3251 θαη κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

ειεθηξνηερληθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

κεηξήζεσλ θαη δηαθξηβψζεσλ απφ ην Δξγαζηήξην Υςειψλ Τάζεσλ 

ηνπ Δ.Μ.Π.» απφ 01/05/2020 έσο 31/12/2020. 

32. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε 

ακνηβή ηνπ κέινπο ΔΓΙΠ θ. Π. Μπαδηάλα γηα ηε δηδαζθαιία ηξηψλ 

(3) σξψλ εβδνκαδηαίσο ηνπ καζήκαηνο «Σπζηήκαηα Γηακφξθσζεο 

θαη Μεηάδνζεο» ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2019-2020 

(ρξνληθφ δηάζηεκα 1/10/2019-31/12/2019) ζην Τκήκα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

33. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΤΔΠ θ. Σ. Βιαζαθίδνπ γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε 

θσδηθφ 65.216 θαη κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, 

αλαπηπμηαθέο θαη Λεηηνπξγηθέο Γξάζεηο ΣΗΜΜΥ» απφ 01/06/2019 

έσο 31/08/2019. 

34. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΤΔΠ θ. Φ. Καξειηφπνπινπ γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε 

θσδηθφ 65.216 θαη κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, 

αλαπηπμηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξάζεηο ΣΗΜΜΥ» απφ 01/07/2019 

έσο 30/09/2019. 

35. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΤΔΠ θ. Α. Τζαλάθα γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε θσδηθφ 

65.216 θαη κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δξάζεηο ΣΗΜΜΥ» απφ 01/07/2019 έσο 30/09/2019. 

36. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΤΔΠ θ. Σ. Ναηδαξίδε γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε 

θσδηθφ 65.216 θαη κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, 

αλαπηπμηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξάζεηο ΣΗΜΜΥ» απφ 01/07/2019 

έσο 31/10/2019. 

37. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ κέινπο 

ΔΓΙΠ θ. Μ. Φινπξή γηα ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ έξγν κε θσδηθφ 

65.216 θαη κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δξάζεηο ΣΗΜΜΥ» απφ 01/07/2019 έσο 31/10/2019. 

38. Οηθνλνκηθά Θέκαηα. 

39. Αηηήζεηο κειψλ ΓΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΤΔΠ, Σπνπδαζηψλ.  

 

                                                                         Ο Κοζμήηοπαρ 

 

 

 

                                                              Νεκηάπιορ Γ. Κοζύπηρ 


