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1. Έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες ο κ. Γερογιάννης Βασίλειος, ο κ. Σοφός
Φίλιππος και η κα. Παπαδοπούλου Μαρία. Ο κ. Έξαρχος και ο κ. Κρεμεζής
ενημέρωσαν τον συντονιστή ότι δε μπορούν να παραβρεθούν λόγω εργασίας
στην Αθήνα και εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μέσω
τηλεδιάσκεψης, ενώ ο κ. Λιόβας δήλωσε ότι λόγω έκτακτης υποχρέωσης δε θα
μπορέσει να παραβρεθεί.
2. Γνωριμία των μελών της επιτροπής. Ενημέρωση των μελών για τον κανονισμό
λειτουργίας της επιτροπής.
3. Ορισμός Γραμματέα της επιτροπής. Προτάθηκε από τον κ. Γερογιάννη για τα
καθήκοντα αυτά ο βοηθός συντονιστής της Επιτροπής κ. Σοφός Φίλιππος και η
πρόταση έγινε από όλους δεκτή.
4. Τοποθέτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών για τους στόχους της
Μ.Ε. και τους τρόπους υλοποίησής τους. Ενημέρωση από τον κ. Γερογιάννη
σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής, όπως αυτές καθορίστηκαν από τη
Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος και πιο συγκεκριμένα:
i. Προτάσεις και δράσεις σχετικές με το αντικείμενο των ΤΠΕ στην Κ-Δ.
Θεσσαλία.
ii. Δημιουργία ιστοσελίδας με το επαγγελματικό προφίλ των μελών του ΤΕΕ Κ-Δ.
Θεσσαλίας για διευκόλυνση εύρεσης εργασίας.
5. Προτάσεις του κ. Γερογιάννη ως αντικείμενο μελέτης της επιτροπής:
i. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων από το ΤΕΕ για θέματα που
αφορούν τους μηχανικούς
ii. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ., σεμινάρια ρομποτικής για παιδιά,
σεμινάρια εφαρμογών ή/και λογισμικού για μηχανικούς).
6. Πρόταση της κας. Παπαδοπούλου οι δράσεις της επιτροπής να έχουν πρακτικό
και, παράλληλα, ερευνητικό ενδιαφέρον.
7. Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής κατά την επόμενη συνεδρίαση οι
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παραπάνω προτάσεις να εξειδικευτούν και να κατατεθούν και άλλες έτσι ώστε να
δημιουργηθούν οι άξονες πάνω στους οποίους θα θεμελιώσει τη δράση της η
επιτροπή. Επίσης, αποφασίστηκε η δημιουργία ευέλικτων ομάδων εργασίας,
εντός της επιτροπής, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη στόχων.
8. Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα καθορίστεί μετά από επικοινωνία των
μελών της.
9. Λήξη της συνεδρίασης.

Ο Συντονιστής

Ο γραμματέας

Γερογιάννης Βασίλειος

Σοφός Φίλιππος
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