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Συντονιστής ΜΕ
Παιδείας
Συντονιστής ΜΕ ΤΠΕ
Βοηθός Συντ. ΜΕ ΤΠΕ

1. Έναρξη της κοινής, µε την ΜΕ Παιδείας του ΤΕΕ-ΤΚ∆Θ, συνεδρίασης. Παρόντες
στη συνεδρίαση οι Νικόλαος Κοµµατάς και Φίλιππος Σοφός. Τηλεφωνικά
επικοινώνησε η κα. Παπαδοπούλου Μαρία και έθεσε θέµατα προς συζήτηση στις
επιτροπές µέσω του κου Γερογιάννη Β. Έγινε αναφορά στον µικρό αριθµό
συµµετεχόντων και στην απουσία πολλών µελών των επιτροπών.
2. Αρχικά ο συντονιστής της ΜΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.
Γερογιάννης Βασίλειος ενηµέρωσε τα παρόντα µέλη των επιτροπών για τις
Ηµερίδες του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας & Καινοτοµίας ΠΣΕΚ –
Θεσσαλίας την Τετάρτη 9 & την Πέµπτη 10 Μαΐου 2018.
3. Στη συνέχεια ο συντονιστής της ΜΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών κ. Γερογιάννης Βασίλειος ενηµέρωσε τα παρόντα µέλη των
επιτροπών για την επικείµενη ηµερίδα σχετικά µε τον νέο νόµο της Ε.Ε. για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων GDPR ο οποίος θα εφαρµοστεί
καθολικά από τις 25 τρέχοντος µηνός, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 18
Μαΐου και να διερευνηθεί από πλευράς µελών των επιτροπών τρόπος
συµµετοχής των επιτροπών σε αυτή µέσω σχετικής εισήγησης.
4. Έπειτα έγινε αναφορά για το επικείµενο συνέδριο που πρόκειται να γίνει στη
Λάρισα µε θέµα Πηνειός – Θεσσαλία και διοργανωτές ΠΕ∆-ΤΕΙΘ. Προτάθηκε η
συµµετοχή των επιτροπών µέσω εισήγησης κάποιου ή κάποιων µελών τους
σχετική µε το αντικείµενο του συνεδρίου. Επίσης έγινε αναφορά από τον
συντονιστή της Μόνιµης Επιτροπής Παιδείας Κοµµατά Νικόλαο στο ∆ίκτυο για
ποτάµια που συµµετέχουν ∆ήµοι των οποίων πόλεις διασχίζονται από ποτάµια
όπως π.χ. Λάρισα και Τρίκαλα και προσπάθεια να επικοινωνήσουµε µε τους
υπεύθυνους του δικτύου για άντληση πληροφοριών χρήσιµων για εισήγηση στο
εν λόγω συνέδριο.
5. Έγινε πρόταση από τον κύριο Γερογιάννη να εισηγηθούµε προς την ∆ιοικούσα
την διεξαγωγή ηµερίδας µε θέµα: «Έξυπνα σπίτια και ο ρόλος του µηχανικού».
6. Μετά από θετική εισήγηση και ανάλυση του συντονιστή της επιτροπής Παιδείας
έγινε πρόταση για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µε το «∆ίκτυο για την
Βιοµηχανική κληρονοµιά και τα τοπικά προϊόντα» το οποίο έχει συγκροτηθεί µε
σύµπραξη των ∆/νσεων Α/θµιας Εκπ/σης Λάρισας και Μαγνησίας προκειµένου
το τµήµα µας µέσω της επιτροπής Παιδείας και λοιπών επιτροπών να συµµετέχει
ως φορέας υλοποίησης του προγράµµατος αυτού, ως µέσο εξωστρέφειας του
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Τεχνικού Επιµελητηρίου προς την κοινωνία και κυρίως το µέρος της
εκπαίδευσης.
7. Μετά από εισήγηση του συντονιστή της Επιτροπής Παιδείας συζητήθηκε το θέµα
της υποβάθµισης του κύρους του µηχανικού εκπαιδευτικού µέσω του νέου ΦΕΚ
2/5/2018 για τις αναθέσεις µαθηµάτων στα Επαγγελµατικά Λύκεια όπου
εξισώνεται και πολλές φορές υπερκαλύπτεται η επιστηµονική του ανωτερότητα
στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης από παραπλήσιες ειδικότητες οι οποίες
προηγούνται στην ανάθεση διδακτικών καθηκόντων έναντι των µηχανικών, µε
µοναδικό κριτήριο την αρχαιότητα και κανένα επιστηµονικό προσόν.
Επιπροσθέτως έγινε αναφορά στο Σ/Ν για τις ∆οµές της Εκπαίδευσης το οποίο
πρόκειται να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο µετά από εισήγηση του
Υπουργείου Παιδείας στο οποίο ο εκπαιδευτικός µηχανικός υποβαθµίζεται
επιπλέον και στον διοικητικό τοµέα καθώς και σε θέσεις επιστηµονικής
καθοδήγησης έναντι ειδικοτήτων µε αντικειµενικά χαµηλότερης βαθµίδας
προσόντα.
8. Συζητήθηκαν τα συµπεράσµατα του σεµιναρίου ροµποτικής thymioii και κρίθηκε
εξαιρετικά επιτυχηµένο τόσο από πλευράς εισηγητή όσο και στην κατεύθυνση της
επίτευξης των στόχων που τέθηκαν εξ’αρχής.
Η επιτροπή στη συνέχεια, µετά από ανταλλαγή απόψεων και διάλογο αποφάσισε:
Να τονιστεί στα µέλη των επιτροπών η αξία συµµετοχής στις συνεδριάσεις
αυτών και η επικοινωνία µε τους συντονιστές για κάθε ζήτηµα που
παρακωλύει τη συµµετοχή τους.
II. Να εκπροσωπηθούν οι δύο ΜΕ στην Ηµερίδα του Περιφερειακού
Συµβουλίου Έρευνας & Καινοτοµίας ΠΣΕΚ – Θεσσαλίας µε παρουσία των
µελών τους.
III. Τα µέλη των επιτροπών θα διερευνήσουν τον προσφορότερο τρόπο
συµµετοχής στην ηµερίδα για τον νέο νόµο της Ε.Ε. σχετικά µε την
Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων που τίθεται σε ισχύ σύντοµα.
IV. Η συµµετοχή των επιτροπών στο συνέδριο ΠΕ∆-ΤΕΙΘ για την αξιοποίηση
των ποταµιών µέσω του προσφορότερου τρόπου και συγκεκριµένα
εισηγήσεων σε αυτό.
V. Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η οργάνωση µελλοντικής ηµερίδας µε θέµα
«Έξυπνα σπίτια και ο ρόλος του µηχανικού» εκ µέρους των επιτροπών.
VI. Αποφασίστηκε να συνταχθεί κείµενο το οποίο να εκθέτει τις καταστάσεις
υποβάθµισης του κύρους του µηχανικού στην δηµόσια εκπαίδευση µέσω
των προς ψήφιση νόµων.
VII. Να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Τσοβόλα Σπύρο για την
προσφορά από µέρους του χρόνου και γνώσεων στα πλαίσια του
σεµιναρίου ροµποτικής thymioii.
VIII. Η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, απαραίτητων για την οργάνωση και
λειτουργία δοµηµένης σωστά σχολής ροµποτικής του ΤΕΕ.
I.

Ο Βοηθός Συντονιστή

Οι Συντονιστές
Β. Γερογιάννης

Ν. Κοµµατάς

Φ. Σοφός
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