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ΑΔΑ:
ΘΕΜΑ: Επιλογή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2017-2018
Π Ρ Α Ξ Η
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011,
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τεύχ. Α’)
και το άρθρο 95 του Ν. 4310/2014(ΦΕΚ 258/8.12.2014 τ. Α΄) και μετά την
αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν.
4369/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/11-5-2016 τευχ. Α΄) και μετά την αντικατάσταση των περιπτώσεων α΄ και
γ΄ της παρ 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 από τις διατάξεις του άρθρου
19 παρ 4 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.2.2017, τ. Α΄)
2. Το άρθρο 39 παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013), σχετικά με τα
θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (περί της δυνατότητας απασχόλησης
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΑΕΙ με επιβάρυνση του τακτικού
προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού
Προϋπολογισμού)
3. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 408/2.2.2015 συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών με τις συνημμένες οδηγίες για τη διαδικασία σύναψης
συμβάσεων έργου με Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους
4. Το υπ΄αριθμ. 716/31002/7-11-2016 έγγραφο της Πρυτάνεως με θέμα:
«Επικαιροποίηση της διαδικασίας για επιλογή και απασχόληση Ακαδημαϊκών
Υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συν. 107/17-1-2017),
η οποία κοινοποιήθηκε με το υπ΄αριθμ.54/1574/20-1-2017 έγγραφο της
Πρυτάνεως: «Διδάσκοντες στα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πατρών»
6. Τη σχετική απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της
Πολυτεχνικής Σχολής για την επιλογή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων η οποία
καταχωρήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:6ΦΖΒ469Β7ΘΘΜ7)
7. Την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών στη
συν. 2/7.9.2017
8. Το υπ΄αριθμ. 1118/26741/25.9.2017 έγγραφο του Τμήματος Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών με το οποίο διαβιβάζεται στην Κοσμητεία της
Πολυτεχνικής Σχολής ο φάκελος με τα σχετικά στοιχεία για την επιλογή
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
9. Την επικύρωση των ως άνω επιλογών Ακαδημαϊκών Υποτρόφων κατά την υπ΄αριθμ.
131/28-9-2017 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) την επιλογή του κ. Ιωάννη Μουζακίτη ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για την
ανάθεση έργου με τα αντίστοιχα παραδοτέα του, στον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης
του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
για το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3)
πανεπιστημιακά
έτη,
με
μερική
απασχόληση,
στο
γνωστικό
αντικείμενο
«Περιβαλλοντική Διαχείριση» για την παροχή διδακτικού έργου για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων
&
Αεροναυπηγών
Μηχανικών,
στα
μεταπτυχιακά
μαθήματα:
«Διαχείριση
Περιβαλλοντικών Συστημάτων» και «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Κυκλική
Οικονομία» καθώς και τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την κάλυψη ερευνητικών
δραστηριοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Διαχείριση &
Αειφορία».
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β) την επιλογή των κ.κ: Παναγιώτας Κατσακιώρη και Εύας Σγουρού ως Ακαδημαϊκών
Υποτρόφων για την, εξ ημισείας, ανάθεση έργου με τα αντίστοιχα παραδοτέα του,
στον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018, με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη, με μερική απασχόληση,
στο γνωστικό αντικείμενο «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» για την παροχή
διδακτικού έργου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης
και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, στο
μεταπτυχιακό μάθημα: «Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εργασία» καθώς και
την διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων στο
γνωστικό αντικείμενο «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»
Ενστάσεις επί του ανωτέρω αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών εντός τριών(3)εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της
Πράξης Επιλογής στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Κοσμήτορας

Οδυσσέας Κουφοπαύλου
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