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Λάρισα, Τρίτη 3 Οκτωβρίου  2017 
Κτίριο ΤΕΕ-ΤΚ∆Θ, 

1ος Όροφος 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
 
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Συντονιστής 

ΛΙΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Βοηθός Συντονιστή 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος 

ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 

ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γραµµατέας 

 
 
1. Έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση οι Νικόλαος Κοµµατάς, 

∆ηµήτριος Λιόβας, Βασίλειος Γερογιάννης, Αναστάσιος Μπέσιος και ∆ηµήτριος 
Φουνταρλής. Γνωριµία των µελών της επιτροπής. Ενηµέρωση των µελών για τον 
κανονισµό λειτουργίας και τους σκοπούς της ΜΕ Παιδείας του ΤΚ∆Θ του ΤΕΕ.  

2. Ορισµός Γραµµατέα. Προτάθηκε από τον συντονιστή της επιτροπής για τα 
καθήκοντα αυτά ο Αναστάσιος Μπέσιος και η πρόταση έγινε από όλους δεκτή. 

3. Οι κκ. Αναστάσιος Μπέσιος και ∆ηµήτριος Φουνταρλής έθεσαν το ζήτηµα του 
αποκλεισµού ειδικοτήτων µηχανικών  από τις αναθέσεις µαθηµάτων, διαφόρων 
ειδικοτήτων των ΙΕΚ, αποτέλεσµα της έκδοσης των νέων οδηγών σπουδών. 
Παρουσίασαν παραδείγµατα αποκλεισµού των ΧΜ από διδακτικά αντικείµενα 
απολύτως συναφή µε την ειδικότητά τους και ενηµέρωσαν την επιτροπή για τις 
έως τώρα κινήσεις που όµως δεν καρποφόρησαν. Ο αποκλεισµός τους όπως 
συµφωνήθηκε από όλους τους παριστάµενους αποτελεί µείωση της 
επαγγελµατικής και επιστηµονικής ιδιότητας των Μηχανικών, οδηγεί σε 
υποβάθµιση του επαγγέλµατος και συνεπώς στη διαµόρφωση εσφαλµένης  
άποψης της κοινής γνώµης για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και δυνατότητες των 
Χηµικών Μηχανικών.  

4. Ο κ. Νικόλαος Κοµµατάς κατέθεσε στην επιτροπή προτάσεις για την διεξαγωγή 
επιµορφωτικών  ηµερίδων τόσο ενδιαφέροντος µηχανικού όσο και γενικότερου.  
Συγκεκριµένα πρότεινε την διεξαγωγή  ηµερίδας  σχετική µε ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο 
Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα) για µηχανικούς, κατοχύρωση πατέντας, 
πνευµατικά δικαιώµατα σε ελεύθερο λογισµικό και συναφή θεµατολογία και µιας 
ηµερίδας  σχετική µε το αντικείµενο της καινοτόµου εκπαίδευσης STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) µε σκοπό να αναδειχθεί ο πρωτεύων 
ρόλος του µηχανικού στην εισαγωγή της καινοτοµίας στην εκπαίδευση. 

5. Επιπλέον τονίστηκε η ανάγκη η ΜΕ Παιδείας ασχοληθεί µε την προώθηση και τη 
διάδοση της δυνατότητας συγγραφής κώδικα σόσο για επαγγελµατίες µηχανικούς 
όσο και για µικρότερες ηλικίες. 

6. Ο κ. ∆ηµήτριος Λιόβας την ανάγκη  η ΜΕ Παιδεία να οργανώσει και να 
συγκεκριµενοποιήσει τους στόχους της  ώστε να παραχθεί υψηλής ποιότητας 
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έργο. Παράλληλα πρότεινε την διεξαγωγή ηµερίδας µε θέµα σχετικό µε τις Καλές 
Πρακτικές µηχανικών εκπαιδευτικών σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα 
προβάλλοντας το έργο και την αξία των µηχανικών στην εκπαίδευση. 

7. Ο κ. Αναστάσιος Μπέσιος  κατέθεσε προς την ΜΕ πρόταση διενέργειας 
εκδηλώσεων ενηµέρωσης,  των µαθητών υποψηφίων της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης,  σχετικά µε το επάγγελµα του µηχανικού. Αποφασίστηκε ότι το 
συγκεκριµένο θέµα θα µελετηθεί διεξοδικά σε µεταγενέστερο χρόνο.  

8. Ο κ. Βασίλειος Γερογιάννης ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής σχετικά µε τις 
αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Μονίµων Επιτροπών του ΤΕΕ ΤΚ∆ 
Θεσσαλίας όπως αυτές καθορίστηκαν από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος.  
Επιπλέον πρότεινε τη συνεργασία της ΜΕ Παιδείας  µε άλλες επιτροπές του ΤΕΕ 
όπως για παράδειγµα η ΜΕ Νέων Τεχνολογιών µε σκοπό την παραγωγή 
σηµαντικού έργου. Πρότεινε επίσης τη διεξαγωγή ηµερίδας–σεµιναρίου  µε θέµα 
σχετικό µε την ροµποτική και µε κύριο αντικείµενο το πειραµατικό ροµπότ Thymio 
II το οποίο αποτελεί καινοτοµία ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του 
και έδωσε στοιχεία σχετικά µε αυτό. Επίσης συµφώνησε µε την πρόταση 
διεξαγωγή ηµερίδας ΕΛ/ΛΑΚ για µηχανικούς. 

9. Η ΜΕ Παιδείας  αποφάσισε οµόφωνα: 

I. Την ανάθεση της  συγγραφής από τους κκ  Φουνταρλή και Μπέσιο, επιστολής 
προς την ∆Ε του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλίας,  στην οποία να εκτίθεται το πρόβληµα 
αποκλεισµού µηχανικών από αντικείµενα εκπαίδευσης των ΙΕΚ συναφή µε τις 
ειδικότητες (πχ ΧΜ) µε τεκµηρίωση των αναλυτικών προγραµµάτων των 
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών σχολών της χώρας ώστε να αποσταλεί και 
να τεθεί ως θέµα στις συνελεύσεις των αντίστοιχων τµηµάτων  και να ζητηθεί 
η παρέµβασή τους.  

II. Την αποδοχή της πρότασης του συντονιστή για διεξαγωγή ηµερίδας σχετικά 
µε το ΕΛ/ΛΑΚ για µηχανικούς σε σύντοµο σχετικά διάστηµα. 

III. Τη διερεύνηση του ενδεχόµενου διεξαγωγής επιµορφωτικού σεµιναρίου 
σχετικό µε τη ροµποτική και µε επίκεντρο το ροµπότ Thymio II στα Τρίκαλα. 

IV. Την διερεύνηση της συνεργασίας της ΜΕ Παιδείας  µε τις υπόλοιπες ΜΕ του 
ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλίας σε κοινούς στόχους και επιδιώξεις.  

 

10. Συµφωνήθηκε να υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των µελών της ΜΕ 
µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και Skype. 

11. Η επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής θα καθοριστεί µετά από επικοινωνία των 
µελών της.  

12. Λήξη της συνεδρίασης. 

 

 
 Ο Συντονιστής                                        Τα µέλη 

 
 
    Ν. Κοµµατάς            ∆. Λιόβας    Β. Γερογιάννης    Α. Μπέσιος   ∆. Φουνταρλής 

 
    

 


