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Απολογισμός δραστηριοτήτων και διοικητικού έργου κατά τη θητεία 

του Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπούταλη, ως Προέδρου του Τμήματος 

ΗΜ&ΜΥ, για τη χρονική περίοδο 16-11-2015 έως 30-11-2017. 
 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι ένα ώριμο 

Τμήμα με καλά οργανωμένες προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές  

σπουδές. Κύριο μέλημα του Προέδρου, αλλά  και του Τμήματος συνολικά, ήταν η 

ενίσχυση της καλής εικόνας του Τμήματος με δράσεις που εστιάστηκαν κυρίως:   

1) στην αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, ώστε να 

εναρμονιστεί με τις σύγχρονες εξελίξεις και τις υποδείξεις της εξωτερικής 

αξιολόγησης 

2) στην ανάληψη δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των συνεργασιών του 

Τμήματος 

3) στην υποστήριξη των εθνικών και διεθνών επιστημονικών δράσεων των μελών 

ΔΕΠ και των φοιτητών του Τμήματος 

4)  στην υποστήριξη της απρόσκοπτης πολυσχιδούς καθημερινής λειτουργίας του 

Τμήματος 

5) στην εναρμόνιση όλων των δράσεων του Τμήματος με τη νέα Νομοθεσία 

6) στη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου, στην προετοιμασία 

και πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και 

στη μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων.   

Όσον αφορά τη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου εκτός 

Τμήματος, υπήρξε συμμετοχή του Προέδρου σε 26 συνεδριάσεις της Κοσμητείας 

της Πολυτεχνικής Σχολής και σε 29 συνεδριάσεις της Συγκλήτου του πανεπιστημίου. 

Παράλληλα υπήρξε η προετοιμασία και πραγματοποίηση 74 συνεδριάσεων 

συλλογικών οργάνων και εκλεκτορικών σωμάτων του Τμήματος, οι οποίες 

αναλύονται ως εξής: 
 

Κατά την περίοδο 16-11-2015 έως 31-08-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων: 

 Συνελεύσεις: 11 

 Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης: 7 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (1-09-2016 έως 31-08-2017) 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων:  

 Συνελεύσεις: 17 

 Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης: 8 

 Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης για Συγκρότηση Εκλεκτορικών 

Σωμάτων: 4  
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Κατά το διάστημα 1-09-2017 έως 30-11-2017 πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων: 

 Συνελεύσεις: 4 

 Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης: 1  

Κατά τη διάρκεια της θητείας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες 

εξέλιξης – μονιμοποίησης - εκλογής μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 

 Σύγκληση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Εξέλιξης (ΕΕΕΕ) για ορισμό 

αξιολογητών: 5 

 Σύγκληση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Εξέλιξης (ΕΕΕΕ) για την τελική 

εκλογή: 4 

 Σύγκληση 15μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων εξέλιξης-μονιμοποίησης  για 

ορισμό Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών: 7 

 Σύγκληση 15μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων για εξέλιξη-μονιμοποίηση: 6  

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

διοικητικές διαδικασίες ή δράσεις: 

 Ενσωμάτωση της νέας νομοθεσίας στις διαδικασίες του Τμήματος που 

αφορούν μονιμοποιήσεις, εξελίξεις, εκλογές μελών ΔΕΠ και εναρμόνιση 

όλων των δράσεων του Τμήματος στο νέο νομικό πλαίσιο. 

 Έναρξη διαδικασίας αναμόρφωσης προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 

του Τμήματος, ολοκλήρωση του προγράμματος του 1ου έτους σπουδών. Η 

διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Συμμετοχή στην ομάδα επεξεργασίας κοινών μαθημάτων διδασκαλίας 

μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 Σύνταξη-επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών – 

εκλεκτόρων του Τμήματος. 

 Δρομολόγηση διαδικασιών και υπογραφή μνημονίου τεχνικής, 

εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας με το 316 ΣΠΤΧ του 4ου 

Σώματος Στρατού.   

 Συμμετοχή σε συναντήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και 

συνδιαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

αποφοίτων του Τμήματος. 

 Συμμετοχή σε "στρογγυλή τράπεζα" στο συνέδριο της Ιατρικής 

Αλεξανδρούπολης (Μάιος 2017) και δρομολόγηση διαδικασιών για τη 

δημιουργία κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας. 

 Υποστήριξη της διεξαγωγής του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φοιτητών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που έγινε στις 

εγκαταστάσεις του Τμήματος στις 27-29/10/2017 με εξαιρετική επιτυχία. 
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 Υποστήριξη συνεδρίων, επιστημονικών δράσεων μελών ΔΕΠ και 

επιστημονικών ενώσεων των φοιτητών του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ.  

 Διαδικασία βελτίωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας του τμήματός μας 

(η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τη σχετική Επιτροπή 

του Τμήματος). 

 Συμμετοχή στη διαδικασία μετατάξεων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού 

της Β'/θμιας σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα μας. Πραγματοποιήθηκε μία 

μετάταξη. 

 Συνέχιση του θεσμού βραβείων και επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 

καλύτερη Διπλωματική Εργασία, την καλύτερη Μεταπτυχιακή Διατριβή και 

την καλύτερη Διδακτορική Διατριβή. Απονομή ενός βραβείου καλύτερης 

διπλωματικής και ενός καλύτερης διδακτορικής εργασίας. 

 Ορισμός επιτροπών Τμήματος και συμμετοχή στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής σπουδών, της επιτροπής βραβείων και της επιτροπής για τον 

ιστότοπο  του Τμήματος. 

 Επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για τον κανονισμό διπλωματικών 

εργασιών. 

 Διεξαγωγή δύο κύκλων κατατακτήριων εξετάσεων στο Τμήμα ΗΜΜΥ του 

ΔΠΘ. 

 Διεξαγωγή δύο κύκλων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος από την 

ΟΜΕΑ του Τμήματος. 

 Ενίσχυση του προγράμματος για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των 

φοιτητών. 

 Ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξης των Αιθουσών Υπολογιστών του 

Τμήματος. 

 Επανένταξη του Τμήματος σε διαδικασία ανακύκλωσης στο νέο φορέα του 

Δήμου Ξάνθης με παράλληλη εγκατάσταση δύο μεγάλων κάδων συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών  στον αύλιο χώρο και 6 μικρότερων κάδων εντός των 

κτιρίων. Τα τελευταία διατέθηκαν από την Κοσμητεία της Π.Σ. κατόπιν 

αιτήματός μας. 

 Με την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε συντήρηση 

περιβάλλοντος χώρου και εσωτερικών χώρων του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ 

(αποψιλώσεις, βαφή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συντήρηση 

φωτιστικών κ.λπ.) 

 Επισκευή-συντήρηση των βιντεοπροβολέων των αιθουσών διδασκαλίας και 

των αμφιθεάτρων και αγορά νέων. 

 Εξασφάλιση, κατόπιν αιτήματός μας, της διάθεσης κλητήρα από την Δ/νση 

Διοικητικού του ΔΠΘ για την επιστασία των αιθουσών διδασκαλίας και την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 


