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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3/2021

Στην Κοζάνη σήμερα 15/02/2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε
σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την
υπ΄αριθ.480/11-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος. (Κατόπιν των
υποδείξεων της Διοίκησης του Ιδρύματος, οι συνελεύσεις των συλλογικών οργάνων
γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης).
Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν οι:
1. Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ως Πρόεδρος
2. Δινοπούλου Βάια, καθηγήτρια ως μέλος.
3. Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, ως μέλος
4. Κυράτσης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ως μέλος.
5. Ντομοπούλου Ασημίνα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ως μέλος.
6. Ευκολίδης Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής, ως μέλος.
7. Μπαρώνου Αθηνά, Λέκτορας, ως μέλος.
8. Όροβας Χρήστος, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ ως μέλος.
9. Παυλίδης Αριστείδης, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ ως μέλος.
10. Τανγκαλίδης-Τζάμος Ιωάννης, εκπρόσωπος φοιτητών ως μέλος.
Απόντες από τη Συνέλευση ήταν:
1. Τσαγκαλίδου -Σαπρίκη Ροδή, λέκτορας, ως μέλος
2. Λούσκου -Μποζαπαλίδου Ολυμπία, καθηγήτρια, ως μέλος.
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της Γραμματείας κ.Τσιανάκα Άννα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος αφού καλωσόρισε τα μέλη της
Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επίλυση προβλημάτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, για την κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Τ.Ε λόγω covid-19.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της
Συνέλευσης, τα εξής:
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Το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019, τ. Α΄) . «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».
Το Ν.4485/04-08-2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης».
Το πρόγραμμα μαθημάτων της κατεύθυνσης Βιομηχανικού σχεδιασμού Τ.Ε.
Την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας με αριθμό 59181/Ζ (Β΄1935/20-052020 -«Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία άσκηση φοιτητών και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020»).
5. Το 21/Γ14/Σ.132/9-02-2021 Αποσπάμε Πρακτικού της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .
6. Την ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος κ.Κ.Κακούλη σχετικά με τα
προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής
Άσκησης λόγω covid-19 για τους σπουδαστές του πρώην ΤΕΙ.
Η Συνέλευση του τμήματος αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω
Αποφασίζει ομόφωνα
την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Κατεύθυνσης του Βιομηχανικού
Σχεδιασμού του πρώην Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τα παρακάτω:
[I] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν πραγματοποιήσει το 70% της προβλεπόμενης από
το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020, δύναται να
τους αναγνωριστεί η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κατόπιν αιτήματος τους, επειδή
συντρέχουν οι εξής αντικειμενικοί λόγοι; α) εφαρμογή περιοριστικών μέτρων έως 15-2-2021
(ΦΕΚ τ.Β 454/5-2-2021) και μη ύπαρξη προοπτικής άρσης τους στο άμεσο μέλλον, β) η
πρακτική άσκηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31-12-2020 σύμφωνα με την απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας με αριθμό 59181/Ζ1 (Β΄1935/20-05-2020 και γ) δεν μπορεί να
μεταφερθεί το υπολειπόμενο διάστημα σε επόμενο εξάμηνο, διότι η πρακτική άσκηση υλοποιείται
στο 8ο εξάμηνο, ήτοι στο καταληκτικό έτος σπουδών.

[II] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δεν έχουν πραγματοποιήσει το 70% της
προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-122020, υλοποιείται το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως στον φορέα που
απασχολούνται. Αν ο φορέας δεν δέχεται μεθόδους εξ αποστάσεως ή είναι σε αναστολή
λειτουργίας, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει νέο φορέα για να υλοποιήσει το σύνολο του
υπολειπόμενου διαστήματος με μεθόδους εξ αποστάσεως, τουλάχιστον μέχρι την άρση των μέτρων
αναστολής δια ζώσης της Πρακτικής Άσκησης.
[ΙΙΙ] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρόκειται να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση από τούδε και
στο εξής, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου της ΠΑ με μεθόδους εξ
αποστάσεως, τουλάχιστον μέχρι την άρση των μέτρων αναστολής δια ζώσης της Πρακτικής Άσκησης.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
ως εξής :
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
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Κακούλης Κωνσταντίνος

Τσιανάκα Άννα

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Άννα Τσιανάκα
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Β.Δινοπούλου
Δ.Παναγιωτόπουλος
Π.Κυράτσης
Α.Ντομοπούλου
Ν.Ευκολίδης
Α.Μπαρώνου
Χ.Όροβας
Α.Παυλίδης

