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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης Τακτικής/4.11.2021  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Παρόντες ήταν: 
• Οι Καθηγητές: Δ. Βουγιούκας, Πρόεδρος, Ε. Μήτρου, Ε. Λουκής, Ι. Χαραλαµπίδης  
• Οι Αναπληρωτές Καθηγητές: A. Bλάχου, Ε. Καβαλλιεράτου, Χ. Μεσαριτάκης,  Μ. 

Καρύδα, Π. Συµεωνίδης, Θ. Κωστούλας, Κ. Κρητικός, και Ε. Κωνσταντίνου  
• Οι Μόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές: Ε. Καλλίγερος, Α. Καπόρης και Α. Λερός   
• Οι Επίκουροι Καθηγητές: Δ. Σκούτας, Κ. Μαλιάτσος, Γ. Στεργιόπουλος και  Π. 

Παπαδοπούλου 
 
Απόντες ήταν: 
• O Καθηγητής: X. Σκιάνης και Ε. Σταµατάτος 
• Ο Αναπληρωτής Καθηγητής: Γ. Κοφινάς  
• Ο εκπρόσωπος των µελών Ε.ΔΙ.Π δεν έχει οριστεί ακόµη 
• Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν προέβη σε ορισµό 

εκπροσώπου τους στη Συνέλευση 
• Οι εκπρόσωποι των µεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορισθεί. 

 
*Σηµειώνεται ότι ο κ. Γεώργιος Καµπουράκης, Καθηγητής, τελεί σε αναστολή καθηκόντων 
από 1/10/2019, ενώ οι κ.κ Σ. Κοκολάκης, Καθηγητής, Γ. Κορµέντζας, Καθηγητής και Χ. 
Γκουµόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής τελούν σε καθεστώς επιστηµονικής αδείας από 
27/9/2021- 24/06/2022, 1/10/2021-30/06/2022 και 1/10/2021-1/10/2022 αντιστοίχως. 
 
 
H Πρόσκληση του Προέδρου, η Ηµερήσια Διάταξη καθώς και το ενηµερωτικό υλικό που 
αφορά στα θέµατα της Η.Δ. απεστάλησαν στα µέλη της Συνέλευσης µε το µε αριθµ. πρωτ. 
2527/1.11.2021 ηλεκτρονικό µήνυµα της Γραµµατείας του Τµήµατος (gramicsd@aegean.gr). 
 

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 46 
και του αρ.  49 του Π.Δ. 160/2008, του εδ. α΄, παρ.4 του αρ. 1 του Π.Δ 155/2009 και της παρ.1 
του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 

 
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη  4 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 11:00, µέσω e-
presence, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 της µε αριθµ. 115744/Ζ1/04.09.2020 Κ.Υ.Α. 
µε θέµα «Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και µέτρα για την 
αποφυγή διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (3707/τ.Β΄/4.9.2020)» 
κατόπιν και ενηµέρωσης των µελών της Συνέλευσης του Τµήµατος. 
 
Τα θέµατα ηµερησίας διάταξης είχαν ως ακολούθως: 

1. Ενηµέρωση 
2. Διοικητικά 
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2.1. Επικύρωση Πρακτικών [1η/7.09.2020, 2η/16.09.2020, 3η/30.09.2020, 4η/8.10.2020, 
5η/27.10.2020, 6η/6.11.2020, 7η/13.11.2020, 8η/27.11.2020 και 9η/2.12.2020] 

2.2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης του Τµήµατος 
Μηχανικών Π.Ε.Σ. στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείµενο “Θεωρητική Πληροφορική µε έµφαση στις πιθανοτικές τεχνικές” 

2.3. Αίτηση της κας Ε. Καρύµπαλη, µέλους Ε.Δι.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ., 
για αναγνώριση προϋπηρεσίας 

3. Φοιτητικά θέµατα του Π.Π.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. 
3.1. Σύµβουλοι πρωτοετών φοιτητών/τριων για το ακαδηµαϊκό έτος 2021/2022 
3.2. Υποτροφίες πρωτοετών φοιτητών/τριων για το ακαδηµαϊκό έτος 2021/2022 

4. Φοιτητικά θέµατα των Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. 
4.1. Έγκριση αιτήσεων µερικής φοίτησης των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριων των 

Π.Μ.Σ του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. 
4.2. Αίτηση µεταπτυχιακού φοιτητή για παρακολούθηση εκ νέου, τριών µαθηµάτων, 

στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. “Διαδίκτυο των πράγµατων: Ευφυή 
Συστήµατα σε Δίκτυα νέας γενιάς”  

4.3. Διαγραφή της µεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ε.Μ. Σαλαµάνη από το Π.Μ.Σ. του 
Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. “Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα” 

4.4. Διαγραφή του µεταπτυχιακού φοιτητή κου Ν. Μπούσιου από το Π.Μ.Σ. του 
Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. “Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά 
Συστήµατα” 

4.5. Αίτηση µεταπτυχιακής φοιτήτριας για παρακολούθηση εκ νέου, ενός 
µαθήµατος, στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ “Ασφάλεια Π.Ε.Σ.” 

4.6. Αίτηση µεταπτυχιακού φοιτητή του Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά 
Συστήµατα” για εκπρόθεσµη ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής του διατριβής 

4.7. Αίτηση µεταπτυχιακού φοιτητή του Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά 
Συστήµατα” για χορήγηση επιπλέον εξαµήνου αναστολής φοίτησης, πέραν των 
προβλεπόµενων του Κανονισµού Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

5. Θέµατα Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ.  
5.1. Εκθέσεις Προόδου των µεταδιδακτορικών ερευνητών/τριων του Τµήµατος 

Μηχανικών Π.Ε.Σ. κας Ν. Πόθα και Ε. Μιχαηλίδη  
5.2. Αίτηση του κου Κ. Καραµπίδη για περάτωση της µεταδιδακτορικής έρευνας του 

στο Τµήµα Μηχανικών Π.Ε.Σ. 
6. Έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Πρακτικής Άσκησης σύµφωνα µε τα πορίσµατα 

του πρόσφατου σχετικού ελέγχου - δηµιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων 
για Πρακτική Άσκηση 

7. Προσφερόµενα µαθήµατα του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. προς το Τµήµα 
Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Παν/µιου Αιγαίου για το χειµερινό 
εξάµηνο ακαδ. έτους  2021/2022 

8. Οικονοµικά Θέµατα των Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. 
9. Έγκριση δαπανών, λοιπά θέµατα, στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη του Τµήµατος 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων δια της 
χρηµατοδότησης του ΤΣΜΕΔΕ». 

10. Διάφορα Θέµατα 
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Θέµα 6ο: Έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Πρακτικής Άσκησης σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα του πρόσφατου σχετικού ελέγχου - δηµιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 

-Έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Πρακτικής Άσκησης σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα του πρόσφατου σχετικού ελέγχου 
 
Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ αφού έλαβε υπόψη: 

Ø Τη γραπτή εισήγηση του Τµηµατικού Υπευθύνου Καθηγητή κ. Ε. Λουκή, όπως 
αυτή παρουσιάστηκε από τον ίδιο στα µέλη της Συνέλευσης 

 

και µετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων εγκρίνει οµόφωνα την 
επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και 
Φοιτητριών του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
(Ιδρυµατικό έργο Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» και συγχρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και Εθνικούς Πόρους) ως 
ακολούθως: 
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Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών 

 

 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2021 - 2022 
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Πλαίσιο 

Η «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ), µε Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Ο συγκεκριµένος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών καλύπτει το ακαδηµαϊκό έτος 
2021 – 2022 και δύναται να παραταθεί και για τα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη εφόσον δεν προκύψει 
ανάγκη επικαιροποίησης αυτού. 

Ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών εγκρίθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
3η/4.11.2021 Απόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Συνοπτικός Πίνακας Μαθήµατος Πρακτικής Άσκησης1 

Τµήµα  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
Κωδικός Μαθήµατος 321 - 7602 
ECTS 5 
Εξάµηνο 8ο 
Διάρκεια 2 µήνες 
Περίοδος κατά κανόνα τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
Κριτήρια Επιλογής αριθµός µαθηµάτων µε βαθµολογία άνω του 5 (Α), 

σύνολο µαθηµάτων έως το Ζ εξάµηνο (Β), και µέσος 
όρος βαθµολογίας µαθηµάτων (Γ) 

Τύπος Υπολογισµού Μορίων [(Α)/(Β)]  x 100 x 1.2+ (Γ) x 10 
Παραδοτέα Ασκούµενων 1) Έκθεση πεπραγµένων 

2) Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής 
άσκησης 

3) Απογραφικό Δελτίο Ωφελούµενου κατά την 
είσοδο και έξοδο από την πράξη 

4) Αναφορά Πρακτικής Άσκησης 

 
1 Στον συγκεκριμένο Πίνακα συνοψίζονται οι βασικές πληροφορίες του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης όπως αυτές 
προβλέπονται στο Περίγραμμα του Μαθήματος από τον Οδηγό Σπουδών αλλά και την ισχύουσα Απόφαση 
Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 
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Στόχοι - Πλεονεκτήµατα 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άµεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών 

σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών µε την πρακτική εφαρµογή. 

Τα πλεονεκτήµατα της Πρακτικής Άσκησης περιλαµβάνουν: 

• τη γνωριµία των ασκούµενων µε εν δυνάµει εργοδότες, 

• την απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκούµενων, 

• την εξοικείωση των ασκούµενων µε τις παραγωγικές διαδικασίες, 

• την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εµπειριών σε θέµατα που σχετίζονται µε την 

πληροφορική 

• τον καλύτερο προσανατολισµό των ασκούµενων ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην 

περαιτέρω φοιτητική τους πορεία, 

• τη γνωριµία των φορέων απασχόλησης µε εν δυνάµει υπαλλήλους, 

• τη γνωριµία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων ειδικοτήτων πληροφορικής 

Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης  

Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται κατά κανόνα στο διάστηµα Ιούλιος- Αύγουστος. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν συνεννόησης µε τον/την   Τµηµατικό Υπεύθυνο/η, µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί σε διαφορετική περίοδο. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο µήνες.  

Αντικείµενο Άσκησης 

Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να προσφέρουν θέσεις οι οποίες να σχετίζονται 

µε τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το Τµήµα Μ.Π.Ε.Σ. Το αντικείµενο 

απασχόλησης, µπορεί να περιλαµβάνει:  

• Εκπόνηση µελετών σχεδίασης πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων µικρής 

κλίµακας. 

• Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών/υπηρεσιών για το Internet 

• Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών 

• Αξιολόγηση συστηµάτων 

• Συστήµατα Πολυµέσων 
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• Εργασίες µηχανογραφικής υποστήριξης διαφόρων επιχειρησιακών λειτουρ-γιών 

Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ο φορέας θα παρέχει θέση εργασίας (δηλ. γραφείο, Η/Υ, απαραίτητο 

λογισµικό, ή άλλο απαραίτητο εξοπλισµό), ώστε ο ασκούµενος ή η ασκούµενη να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αντικειµένου απασχόλησης που θα του/της ανατεθεί.  

Με ευθύνη του ακαδηµαϊκού επόπτη και του επόπτη του Φορέα Υποδοχής πρέπει να διασφαλίζεται η 

τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία. 

Στην περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται µέσω τηλεργασίας στο πλαίσιο περιορισµού της 

πανδηµίας οι όροι και το αντικείµενο της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του 

ακαδηµαϊκού επόπτη µε τον επόπτη του φορέα υποδοχής. 

Διαδικασία υλοποίησης ΠΑ 

Συµµετοχή φορέων υποδοχής ΠΑ 

Για την πραγµατοποίηση της ΠΑ απαιτείται από τον φορέα να εγγραφεί στο Σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το 

οποίο έχει δηµιουργηθεί  από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων  και υποστηρίζει την 

πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών και φοιτητριών των Α.Ε.Ι. της χώρας.  Στο σύστηµα αυτό, ο 

φορέας, µετά την εγγραφή του οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που διαθέτει για πρακτική άσκηση.  

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ οι φορείς διεξαγωγής της άσκησης θα πρέπει: 

• να είναι επιχειρήσεις ικανού εύρους, 

• να είναι σε θέση να διαθέσει τον απαιτούµενο χώρο και αντικείµενο άσκησης, αλλά και να 

παρέχει την απαραίτητη εποπτεία και συνεργασία µε τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα  

καθηγητή/καθηγήτρια. 

Επιπλέον κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω: 

• δυναµική παρουσία στην αγορά εργασίας, 

• αντικείµενο απασχόλησης συναφές µε τις σπουδές στο Τµήµα Μ.Π.Ε.Σ. 

• θετική ανταπόκριση στη συγχρηµατοδότηση του/της ασκούµενου/ης, που δηλώνεται στο 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του φορέα µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, 
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• δυνατότητα / προοπτική προσφοράς µόνιµης ή µερικής απασχόλησης του ασκούµενου µετά 

το τέλος της πρακτικής άσκησης, 

• ικανοποιητική προηγούµενη συνεργασία -σε περίπτωση που ο φορέας έχει ήδη απασχολήσει 

φοιτητές-τριες του Τµήµατος Μ.Π.Ε.Σ. κατά τα προηγούµενα έτη. 

Συµµετοχή φοιτητών και φοιτητριών  

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου µαθήµατος κατά τη 

διάρκεια των εγγραφών εαρινού εξαµήνου.  

Οι διαθέσιµες θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος κατ’ έτος ορίζονται αρχικά βάσει σχετικού 

αλγορίθµου, ωστόσο δύναται να τροποποιηθούν βάσει της διαµορφωθείσας συνολικής ζήτησης 

θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των διαθέσιµων πόρων του 

Προγράµµατος. 

Επίσης, για την αποζηµίωση και ασφάλιση των ασκούµενων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΜΚΑ-ΙΚΑ 

καθώς και Τραπεζικού Λογαριασµού όπου η ασκούµενη/ο ασκούµενος θα αναγράφεται ως 

δικαιούχος. Σε περίπτωση που η ασκούµενη/ο ασκούµενος είναι συνδικαιούχος, το όνοµα της/του θα 

πρέπει να αναφέρεται πρώτο. 

Κριτήρια 

Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών στις διαθέσιµες θέσεις ΠΑ, λαµβάνεται υπόψη:  

Με βάση την αναλυτική βαθµολογία που παρέχεται από τη γραµµατεία του Τµήµατος 

συγκεντρώνονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε φοιτητή/τρια: 

(Α) ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ >= 5 

(Β) ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(Γ) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (5-10) 

Οι φοιτητές κατατάσσονται µε βάση την παρακάτω φόρµουλα κατάταξης. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  [(Α)/(Β)]  x 100 x 1.2+ (Γ) x 10 
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Η φόρµουλα κατάταξης δίνει 20% περισσότερο βάρος στο ποσοστό των µαθηµάτων που έχει περάσει 

κάποιος φοιτητής σε σχέση µε το βαθµολογικό µέσο όρο των µαθηµάτων. Επιβραβεύει δηλαδή 

περισσότερο φοιτητές που δε χρωστούν πολλά µαθήµατα ενώ δεν έχουν πολύ υψηλή βαθµολογία σε 

σχέση µε άλλους που έχουν υψηλότερη βαθµολογία αλλά αυτή έχει προκύψει από λιγότερα 

µαθήµατα. Με βάση τη βαθµολογία κατάταξης οι φοιτητές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και 

επιλέγονται αυτοί µε τα καλύτερα αποτελέσµατα µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των διαθέσιµων 

θέσεων µε βάση τον προϋπολογισµό του τµήµατος. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας για την κατάταξη και την επιλογή λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 

βαθµολογίας µαθηµάτων, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθµολογία που παρέχεται από 

τη γραµµατεία του Τµήµατος. 

Διαδικασία Αξιολόγησης - Ανάρτησης Προσωρινής και Τελικής Κατάταξης και Εξέτασης 
Ενστάσεων  

Η διαδικασία αξιολόγησης των Αιτήσεων των υποψηφίων, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα 

υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων, διαµορφώνεται εξελικτικά ως εξής: 

1ο Στάδιο: Το αρµόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εξάγει αυτόµατα τον πίνακα (excel) των 

υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστηµα Πρακτικής Άσκησης 

και τον αποστέλλει ηλεκτρονικά στον/στην Τµηµατικά Υπεύθυνο/η αµέσως µετά την 

προκαθορισµένη λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. 

2ο Στάδιο: Ο/Η Τµηµατικά Υπεύθυνος/νη µεριµνά για την αξιολόγηση των υποψηφίων από τριµελή 

επιτροπή αξιολόγησης ή από τη Συνέλευση του Τµήµατος βάσει των κριτηρίων που καθορίζει ο 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος και κατόπιν σχετικής εισήγησης µε σκοπό την έκδοση 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατάταξης όλων υποψηφίων. 

3ο Στάδιο: Ο/Η Τµηµατικά Υπεύθυνος/νη µεριµνά για την ανάρτηση των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατάταξης στην Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος. Στους Πίνακες 

αναγράφεται τουλάχιστον η σειρά κατάταξης, ο Αριθµός Μητρώου και όχι το ονοµατεπώνυµο των 

υποψηφίων (προστασία προσωπικών δεδοµένων), οι επιτυχόντες, οι επιλαχόντες, καθώς και 

αναλυτικά τα Μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται σηµαντική όπως 

η προσωρινή αντιστοίχιση µε Φορείς Υποδοχής. 
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4ο Στάδιο: Από την ηµέρα ανάρτησης των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην Ιστοσελίδα 

Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος µεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες προκειµένου να 

κατατεθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει καθορίσει το 

Τµήµα και αποτυπώνεται ρητά στον παρόντα Οδηγό ή τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί κεντρικά 

σε επίπεδο έργου (Δικαίωµα Υποβολής Ενστάσεων - Site Πρακτικής Άσκησης).  

5ο Στάδιο: Εφόσον προκύψουν ενστάσεις πραγµατοποιείται εξέταση αυτών βάσει της διαδικασίας που 

έχει καθορίσει το Τµήµα και αποτυπώνεται ρητά στον παρόντα Οδηγό ή τη διαδικασία που έχει 

προβλεφθεί κεντρικά σε επίπεδο έργου (Δικαίωµα Υποβολής Ενστάσεων - Site Πρακτικής Άσκησης).  

6ο Στάδιο:  Με Εισήγηση της Τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ή του/της Τµηµατικά Υπευθύνου/ης 

η Συνέλευση του Τµήµατος εγκρίνει τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κατάταξης. 

7ο Στάδιο: Ο/Η Τµηµατικά Υπεύθυνος/νη µεριµνά για την ανάρτηση των ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και του Πρακτικού της εγκριτικής Απόφασης Συνέλευσης του Τµήµατος στην 

Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος. Στους Πίνακες Τελικής Κατάταξης αναγράφεται 

τουλάχιστον ο αριθµός συνεδρίασης της εγκριτικής απόφασης που έλαβε η Συνέλευση του Τµήµατος, 

η σειρά κατάταξης, ο Αριθµός Μητρώου και όχι το ονοµατεπώνυµο των υποψηφίων (προστασία 

προσωπικών δεδοµένων), αναλυτικά τα Μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης, οι επιτυχόντες, οι 

επιλαχόντες, οι Ακαδηµαϊκοί Επόπτες, η αντιστοίχιση µε Φορείς Υποδοχής  και όποια άλλη 

πληροφορία κρίνεται σηµαντική. 

Τα Προσωρινά Αποτελέσµατα, τα Τελικά Αποτελέσµατα, καθώς και τα αντίστοιχα Πρακτικά 

Αποφάσεων της Συνέλευσης του Τµήµατος παραµένουν αναρτηµένα στο site καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Έργου. 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες  προχωρούν στην αναζήτηση  κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης στο 

σύστηµα ΑΤΛΑΣ, σε συνεργασία µε το Γραφείο ΠΑ της Σχολής. 

Η δέσµευση και ανάθεση της θέσης σε αντίστοιχη φοιτήτρια/ αντίστοιχο φοιτητή γίνεται από το 

Γραφείο ΠΑ της Σχολής, σε συνεννόηση µε την/τον Τµηµατικό Υπεύθυνη/ο, η οποία/ος εισηγείται τον 

ορισµό της αντίστοιχης ακαδηµαϊκής επόπτριας / του αντίστοιχου ακαδηµαϊκού επόπτη στη 

Συνέλευση του Τµήµατος.  
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Τα παραπάνω γίνονται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

Σε Σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των τεσσάρων (4) συµβαλλόµενων µερών (του Φορέα 

Απασχόλησης, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας, της/του Επιστηµονικά 

Υπεύθυνης/ου της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος 2και της φοιτήτριας/του φοιτητή), αναφέρονται 

οι ειδικοί όροι που ισχύουν κατά την υλοποίηση της πρακτικής από φοιτήτριες/φοιτητές στον Φορέα 

Απασχόλησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχει η /ο κάθε συµβαλλόµενη/ος στο 

πλαίσιο αυτής. 

Συµµετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν από σοβαρές 

παθήσεις 

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Συντάγµατος  περί προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά 

οµάδων, καθώς και τον ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των 

ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των 

ατόµων µε αναπηρίες”, ορίζεται ότι Φοιτητές/Φοιτήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως 

αυτές αποτυπώνονται στον Νόµο 23-09-2019/3557, συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, 

καταλαµβάνοντας το 5% των προβλεπόµενων θέσεων του Τµήµατος, κατ’ αναλογία του 

προβλεπόµενου ποσοστού 5% για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν 

από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35 - Νόµος 3794/2009), υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύουν 

αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υγειονοµικής Επιτροπής κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο 

είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων είναι 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η αξιολόγηση µεταξύ 

των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγµατοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο 

υφιστάµενος Κανονισµός του Τµήµατος. 

 
2 Ορίζεται με Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος και στην οικεία Ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης ιδανικά 
πρέπει να βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Πρακτικό.  
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Τέλος, στην περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι µικρότερος των 

προβλεπόµενων θέσεων, αυτές µπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας και 

αντιστρόφως. 

Με ευθύνη του ακαδηµαϊκού επόπτη και του επόπτη του Φορέα Υποδοχής πρέπει να διασφαλίζεται η 

τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία. 

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης / απόσυρση αίτησης συµµετοχής 

Στην περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια, µετά την υποβολή αίτησής του/της, µε υπαιτιότητά του/της 

αποσύρει την αίτησή του/της ή  διακόψει την Πρακτική Άσκηση, αφενός δεν δικαιούται αποζηµίωση, 

καθώς δεν πληροί το κριτήριο της επιτυχούς ολοκλήρωσης και αφετέρου δεν έχει το δικαίωµα εκ νέου 

συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, µέσω ΕΣΠΑ, για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. 

Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε ανάλογες περιπτώσεις η Πρακτική Άσκηση διακόπτεται 

µε εισήγηση του/της Τµηµατικά Υπευθύνου και είναι απαραίτητη η άµεση –γραπτή- ενηµέρωση της 

Κεντρικής Δοµής Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου προκειµένου να δροµολογηθούν οι 

απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες. 

Άδειες Φοιτητών/Φοιτητριών κατά την Πρακτική Άσκηση 

Στο πρόγραµµα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το 

οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους, δεν υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση 

αδειών.  

Η απουσία φοιτητών/φοιτητριών είναι δυνατή µόνο για λόγους υγείας (απαιτείται προσκόµιση 

ιατρικής σύστασης περί των ηµερών ανάρρωσης) ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση 

είναι απαραίτητη η έγκαιρη ενηµέρωση (από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια), τόσο του Φορέα Υποδοχής, 

όσο και του/της επόπτη/επόπτριας καθηγητή/καθηγήτριας. 

Η άδεια φοιτητών/φοιτητριών για τους προαναφερόµενους λόγους δεν δύναται να ξεπερνά τις 3 

ηµέρες. 
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Όταν οι µέρες αδείας είναι περισσότερες  των 3 (πχ βλέπε καραντίνα λόγω covid καθ’ υπόδειξη 

υγειονοµικού φορέα) τότε γίνεται διακοπή της σύµβασης και επανεκκίνηση αυτής µε το υπόλοιπο των 

ηµερών προκειµένου να συµπληρωθεί συνολικά το απαιτούµενο διάστηµα. 

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας η Πρακτική Άσκηση διακόπτεται µε εισήγηση του/της 

Τµηµατικά Υπευθύνου και είναι απαραίτητη η άµεση –γραπτή- ενηµέρωση της Κεντρικής Δοµής 

Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου προκειµένου να δροµολογηθούν οι απαραίτητες 

διαχειριστικές ενέργειες. 

 

Εποπτεία - Αξιολόγηση 

Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην ΠΑ ορίζονται δύο επόπτες: 

• ο ακαδηµαϊκός επόπτης (ΑΕ) - µέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ του Τµήµατος, και 

• ο εργασιακός επόπτης (ΕΕ) – στέλεχος του φορέα διεξαγωγής της άσκησης, ο οποίος ορίζεται 

από τον φορέα 

Ο ΑΕ, εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τµήµατος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Τµηµατικά 

Υπεύθυνου/ης της ΠΑ ο/η οποίος/α έχει αναλάβει και το µάθηµα της ΠΑ του αντίστοιχου εξαµήνου. 

Για τον σκοπό αυτό η ΓΣ συνεκτιµά µεταξύ άλλων τη διαθεσιµότητα των µελών ΔΕΠ, διδασκόντων 

ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, καθώς και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του µέλους ΔΕΠ µε το αντικείµενο 

της πρακτικής άσκησης. 

Ο ΑΕ συνεργάζεται µε τον ΕΕ για τον ακριβή προσδιορισµό του είδους της εργασίας που πρέπει να 

γίνει από τον/την φοιτητή/τρια και την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών (βιβλιογραφία κ.α.). Η 

πρόοδος του/της φοιτητή/τριας  ελέγχεται από τον ΑΕ , µε άµεση ή έµµεση επικοινωνία µε τον/την  

αντίστοιχο/η επόπτη/τρια του φορέα (επίσκεψη στο χώρο της ΠΑ, τηλεφωνικά, µέσω e-mail). 

Ο  ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ΠΑ και εκτιµά την απόδοσή τους 

συµπληρώνοντας ένα τυποποιηµένο έντυπο αξιολόγησης το οποίο αφορά στη συνέπεια, στη 

συνεργατικότητα και την απόδοση του/της φοιτητή/τριας, µέσω του ΟΠΣ  του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου.  
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Η εκτίµηση του  ΕΕ, γνωστοποιείται στον αντίστοιχο  ΑΕ, ο/η οποίος/α κάνει την τελική κρίση για την 

απόδοση του/της φοιτητή/τριας συνεκτιµώντας την έκθεση πεπραγµένων του/της φοιτητή/τριας και 

προτείνει τη σχετική βαθµολογία στον/στην τµηµατικά υπεύθυνο/η της ΠΑ. Τέλος, η βαθµολογία 

του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται στη Γραµµατεία από τον/την τµηµατικά υπεύθυνο/η, το αργότερο 

15 µέρες µετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. 

Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εντός 15 ηµερών:  

(Α) Ο/Η ασκούµενος/η θα πρέπει να εισέλθει µε τα στοιχεία του λογαριασµού του/της στη διεύθυνση 

του  ΟΠΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να συµπληρώσει: 

i) την Έκθεση πεπραγµένων 

ii) το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης 

iii) Ο/Η ασκούµενος/η σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής χρειάζεται να 

συµπληρώσει το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούµενου κατά την έξοδο από την πράξη».3 

iv) Ο/Η ασκούµενος/η στέλνει µε email εργασία/αναφορά στον επόπτη και στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης 

 (Β) Ο/Η  νόµιµος/η εκπρόσωπος του φορέα υποδοχής θα πρέπει εντός 15 ηµερών να εισέλθει µε τα 

στοιχεία του λογαριασµού του/της στη διεύθυνση του  ΟΠΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να 

συµπληρώσει: 

i) την Έκθεση επίδοσης µε πλήρη περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο/η ασκούµενος/η 

φοιτητής/τρια, 

ii) το Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης από τη συνεργασία αυτή, και 

iii) να τυπώσει και να συµπληρώσει τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης στην 

οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα Απασχόλησης και οι ηµεροµηνίες 

 
3 Έχει συµπληρώσει «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούµενου κατά την είσοδο στην πράξη» 
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πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιες µε 

τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στη Σύµβαση. Επίσης, η ηµεροµηνία υπογραφής της 

βεβαίωσης θα πρέπει να είναι η ίδια µε την τελευταία ηµέρα πρακτικής του φοιτητή/τριας ή 

µεταγενέστερη. Τέλος, η Βεβαίωση ολοκλήρωσης, θα πρέπει να παραδοθεί στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης της Σχολής µε πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του φορέα. 

(Γ) Ο αντίστοιχος ΑΕ θα πρέπει να εισέλθει µε τα στοιχεία του λογαριασµού του/της στη διεύθυνση 

του  ΟΠΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να συµπληρώσει: 

i) το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του ασκούµενου/ης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζηµίωση των ασκούµενων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 

του µαθήµατος Πρακτικής Άσκησης, ήτοι να έχει βαθµολογηθεί µε βαθµό > ή = του 5, ως εκ 

τούτου ο/η Τµηµατικά Υπεύθυνος/η πρέπει να παρέχει ανάλογη βεβαίωση πριν την έκδοση 

εντάλµατος πληρωµής/αποζηµίωσης των ασκούµενων σε συνεργασία µε το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

  



 

16 

Στάδια Υλοποίησης 

Το παρακάτω Σχήµα 1 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ των φοιτητών του  Τµήµατος Μ.Π.Ε.Σ., 

όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

Σχήµα 1- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φοιτητές-τριες 
 
 
 

 
 
  

Το παρακάτω Σχήµα 2 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ που χρειάζεται να ακολουθήσει ο 

Φορέας Υποδοχής για κάθε ασκούµενο/η, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. 

Σχήµα 2- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φορείς Υποδοχής 
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ΠΡΟΣΟΧΗ (!): Οι Φορείς Υποδοχής που θα συµµετάσχουν στην υλοποίηση του Προγράµµατος ΔΕΝ 

έχουν καµία µισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση οικονοµικής φύσεως απέναντι στους/στις 

φοιτητές/τριες. Οφείλουν ωστόσο να κάνουν αναγγελία πρόσληψης (έναρξης - λήξης) στο Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξολοκλήρου το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Καµία οικονοµική επιβάρυνση για τους Φορείς Υποδοχής. Χωρίς την 

αναγγελία πρόσληψης (έναρξης - λήξης) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΔΕΝ είναι δυνατή η αποζηµίωση των 

ασκούµενων. 

 

- Δηµιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 

Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ αφού έλαβε υπόψη: 
Ø την ισχύουσα νοµοθεσία περί Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ, και συγκεκριµένα: 
• τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 36 παράγραφος 1β.(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), 
• τις διατάξεις του Ν. 2817/00, άρθρο 14 παράγραφος 8, 
• τη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 3 του Π.Δ.160/08 (ΦΕΚ 220/3.11.2008, ΤΕΥΧΟΣ Α'), 
• τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄) και ιδίως το άρθρο 14 «Διασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Ø το γεγονός ότι το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 

συµµετέχει στο ιδρυµατικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου –Υποέργο 1» (MIS 5031903), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 
και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από 
Εθνικούς Πόρους, 

Ø τον επικαιροποιηµένο Οδηγό Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Φοιτητριών του 
Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ, ο οποίος εγκρίθηκε µε απόφαση της τρέχουσας Συνέλευσης 
του Τµήµατος και ισχύει  

Ø τις οδηγίες διαχείρισης του προγράµµατος, 
Ø την προφορική εισήγηση του Τµηµατικού Υπευθύνου Καθηγητή κ. Ε. Λουκή  

 

και µετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει οµόφωνα και ορίζει ως 
Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Φοιτητριών του Τµήµατος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Ιδρυµατικό έργο Πρακτική Άσκηση 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και Εθνικούς 
Πόρους) τους κ.κ: Ε.Λουκή, Καθηγητή /Τµηµατικό Υπεύθυνο, Κ. Μαλιάτσο, Επίκουρο Καθηγητή και 
Γ. Στεργιόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή µε αναπληρωµατικά µέλη τους κ.κ: Π. Παπαδοπούλου, Θ. 
Κωστούλα, Αν. Καθηγητή και Π. Συµεωνίδη, Αν. Καθηγητή. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

Δηµοσθένης Βουγιούκας 

Καθηγητής 
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