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Οµιλία Προέδρου για την τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών

Αξιότιµε κ. Αναπληρωτή Πρόεδρε, κ. ∆ιευθυντές της Σ.Τ.ΕΦ. και της Σ.∆.Ο.,
κ. Πρόεδροι των Τµηµάτων των Σχολών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα,
αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές,
Εκ µέρους του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. σας καλωσορίζω στην
τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιµή να
προΐσταµαι του Τµήµατος και να είµαι εγώ αυτός που σας απευθύνει τον πρώτο
χαιρετισµό.
Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. είναι το αρχαιότερο τµήµα σπουδών µε
αντικείµενο την επιστήµη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Αποτελεί ιστορική συνέχεια του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Υποµηχανικών
του Ε.Μ.Π.
Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αποτελούσε και αποτελεί µια από τις
βασικότερες ειδικότητες τεχνικών και µάλιστα µηχανικών, στις οποίες στηρίζεται η
εύρυθµη λειτουργία της βιοµηχανίας αλλά και όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Εποµένως, ξεκινάτε τις σπουδές σε ένα αντικείµενο µε ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή και
απορροφητικότητα από τον χώρο της εργασίας. Στις ηµέρες µας, η παρατεταµένη
οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση της παραγωγής της, έτσι κι αλλιώς
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περιορισµένης σε έκταση, βιοµηχανίας, όπως και σε µειωµένη δηµιουργία νέων
εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα ο κλάδος να εµφανίζει µέτρια ποσοστά ανεργίας.
Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και συγκεκριµένα του Ενεργειακού
Μηχανικού καλείται να θεραπεύσει µια σειρά αντικειµένων όπως: κτηριακές και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας, παραγωγή,
µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρµογές ηλεκτρονικών σε
βιοµηχανικούς αυτοµατισµούς και στον έλεγχο ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων
αλλά και παραγωγή και διαχείριση ενέργειας προερχόµενη από ανανεώσιµες πηγές
όπως: Φ/Β γεννήτριες και ανεµογεννήτριες.
Θεωρούµε ότι η δύναµη του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά Τ.Τ. είναι η σηµαντική βιοµηχανική εµπειρία
που διαθέτουν τα µέλη του αλλά και τα εργαστήρια µε τη βοήθεια των οποίων (παρ’
όλες τις ελλείψεις τους) δίνεται έµφαση στην εφαρµοσµένη επιστήµη.
Το Τµήµα µας διαθέτει υψηλού επιπέδου µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους
καθηγητές του Τµήµατος, µε σηµαντική βιοµηχανική και διδακτική εµπειρία, όπως
επίσης και πλούσιο ερευνητικό έργο. Επίσης, οι καθηγητές του Τµήµατος
πλαισιώνονται από υψηλής στάθµης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό αλλά
και Πανεπιστηµιακούς Υποτρόφους που διαθέτουν ευρύ πεδίο γνώσεων και
σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία και όλοι αυτοί µαζί στηρίζουν αποτελεσµατικά τα
εργαστήρια του Τµήµατος.
Επιπλέον, το Τµήµα εµφανίζει σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα και αυτή την
περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικά προγράµµατα όπως: ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ,
ΘΑΛΗΣ κ.α. στα οποία είτε έχουµε την επιστηµονική τους ευθύνη είτε µετέχουµε ως
εταίροι.
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Επίσης, επιδεικνύοντας πνεύµα εξωστρέφειας και συνεργατικότητας, διατηρούµε
στενές επαφές µε αδερφά Τµήµατα του Ιδρύµατός µας, αλλά και µε Τµήµατα και
Σχολές τόσο του εσωτερικού (όπως το Ε.Μ.Π., το Ε.Κ.Π.Α., το Πανεπιστήµιο της
Κρήτης) όσο και του εξωτερικού (όπως: το Πολυτεχνείο της Cluz στη Ρουµανία και
το πανεπιστήµιο Columbia των ΗΠΑ) µε τα οποία παράγονται επιστηµονικές
εργασίες και υποβάλλονται ερευνητικές προτάσεις. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σε
αυτές τις δραστηριότητες έχουν συµµετοχή τόσο οι προπτυχιακοί όσο, τώρα πια, και
οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος.
Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη δηµιουργία δεύτερου κύκλου σπουδών µέσω της
έναρξης αυτόνοµου µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών µε θέµα την ∆ιαχείριση
και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστηµάτων. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού και η αθρόα συµµετοχή τόσο παλαιών µας
αποφοίτων όσο και αποφοίτων άλλων Ιδρυµάτων, Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας, µας έχει κάνει ιδιαίτερα περήφανους και
αισιόδοξους για την πορεία αυτού του εγχειρήµατος.
Επιπροσθέτως, στο Τµήµα διοργανώνονται µε επιτυχία ηµερίδες και σεµινάρια πάνω
σε τρέχοντα θέµατα της ειδικότητας, στα οποία καλούνται να συµµετάσχουν τόσο
φοιτητές όσο και απόφοιτοι. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούµε µια συνεχή και ουσιώδη
επαφή µαζί τους, επιτελώντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού φορέα που µας έχει
ανατεθεί από την Πολιτεία.
Το Τµήµα µε τη βοήθεια όλου του προσωπικού του, Εκπαιδευτικό και ∆ιοικητικό
(δηλ. της γραµµατείας µας), προσφέρει όσο το δυνατόν υψηλού επιπέδου σπουδές και
υπηρεσίες στους φοιτητές του. Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα αναθεωρεί το
πρόγραµµα

σπουδών,

τροποποιώντας

το

περιεχόµενο

των

προσφερόµενων

µαθηµάτων αλλά και προσθέτοντας νέα µαθήµατα, στην προσπάθειά του να
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παρακολουθήσει πρωτίστως τις εξελίξεις στον τοµέα της επιστήµης και
δευτερευόντως τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας.
Όλα τα προηγούµενα δεν σηµαίνουν ότι δεν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα.
Αντιθέτως, η οικονοµική κρίση έχει περιορίσει σηµαντικά τα κονδύλια που αφορούν
στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητές µας
να επιτελέσουµε στον βαθµό που θα επιθυµούσαµε το έργο µας.
Όµως µε τη βοήθεια όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στηριζόµενοι
στις ικανότητές τους αλλά και στο φιλότιµο που επιδεικνύουν, θα προσπαθήσουµε να
κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να σας προσφέρουµε ένα υψηλό επίπεδο
σπουδών αντάξιο των προσδοκιών σας.
Αρωγός και συµπαραστάτης σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι η Κεντρική ∆ιοίκηση του
Ιδρύµατος µε την οποία συνεργαζόµαστε αρµονικά όλα αυτά τα χρόνια και
πιστεύουµε ότι έτσι θα συνεχίσουµε και στο µέλλον.
Κλείνοντας αυτήν την σύντοµη οµιλία, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλές σπουδές, σας
προτρέπω να αδράξετε την ευκαιρία για σπουδές υψηλής ποιότητας και να
εκµεταλλευτείτε τις υπάρχουσες υποδοµές, τις δυνατότητες και τις γνώσεις όλου του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, έτσι ώστε να µεγιστοποιήσετε τα µαθησιακά οφέλη. Με
αυτόν τον τρόπο, όταν ολοκληρώσετε τις σπουδές, θα καταφέρετε να ενισχύσετε τη
θέσης σας στην αγορά εργασίας.

Ο πρόεδρος του Τµήµατος
Γεώργιος Ιωαννίδης
Αναπλ. Καθηγητής
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