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Λάρισα, Τρίτη 23 Νοεµβρίου  2017 
Κτίριο ΤΕΕ-ΤΚ∆Θ, 

1ος Όροφος 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
 
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Συντονιστής 

ΛΙΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Βοηθός Συντονιστή 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος 

ΦΑΓΚΡΙ∆ΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 

ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 

ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γραµµατέας 

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

∆ηµήτριος Λιόβας, Βασίλειος Γερογιάννης, Αναστάσιος Μπέσιος, ∆ηµήτριος 
Φαγκρίδας και ∆ηµήτριος Φουνταρλής. Το µέλος της επιτροπής κ. Ιωάννης 
Μαρκατάς επικοινώνησε τηλεφωνικά και δήλωσε την αδυναµία του να 
παρεβρεθεί. 

2. Αρχικά ο συντονιστής της ΜΕ Παιδείας κ. Νίκος Κοµµατάς αναφέρθηκε 
επιγραµµατικά  στα προς συζήτηση θέµατα, τα οποία στην 1η της συνεδρίαση η 
ΜΕ Παιδείας είχε ορίσει και είχε κατανείµει αρµοδιότητες και εργασίες στα µέλη 
της. 

3. Το 1ο Θέµα που συζητήθηκε ήταν αυτό της σύνταξης της επιστολής προς την ∆Ε 
του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλίας,  στην οποία είχε αποφασιστεί να τεθεί  το πρόβληµα 
αποκλεισµού µηχανικών από αντικείµενα εκπαίδευσης των ΙΕΚ συναφή µε τις 
ειδικότητες (πχ ΧΜ). Ο γραµµατέας της επιτροπής κ. Αναστάσιος Μπέσιος 
µοίρασε στα µέλη της επιτροπής προσχέδιο της επιστολής πού είχαν συντάξει ο 
ίδιος και ο κ. ∆ηµήτριος Φουνταρλής, στο οποίο είχαν ληφθεί υπόψιν οι 
παρατηρήσεις µελών (που την είχαν λάβει µε email). Οι συντάκτες της επιστολής 
ενηµέρωσαν την επιτροπή σχετικά. Η επιτροπή ενέκρινε τις προσθήκες στην 
επιστολή  τις οποίες πρότεινε στην συνεδρίαση ο συντονιστής της ΜΕ Παιδείας κ. 
Νίκος Κοµµατάς.  

4. Στη συνέχεια ο συντονιστής της ΜΕ Παιδείας κ. Νίκος Κοµµατάς. ενηµέρωσε την 
επιτροπή για την αλληλογραφία µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. 
Βασίλειο Κόµη αναφορικά µε  την πρόταση διενέργειας σεµιναρίου επιµόρφωσης 
µηχανικών µελών του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλίας σχετικά µε το αντικείµενο της 
ροµποτικής. Το θέµα συζητήθηκε εκτενώς (θεµατολογία, αριθµός συµµετεχόντων, 
κατάλληλες ηµεροµηνίες κτλ.)  και στο διάλογο αυτόν συνεισέφεραν όλα τα 
υπόλοιπα µέλη της επιτροπής. 

5. Ακολούθως η επιτροπή µε εισηγητές τους κκ. Βασίλειο Γερογιάννη και ∆ηµήτριο 
Λιόβα συζήτησε  αναλυτικά σχετικά µε την  διεξαγωγή  ηµερίδας  µε θέµατα  
ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα) για µηχανικούς, 
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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. Προτάθηκε από τα µέλη η από κοινού διοργάνωση 
της ηµερίδας από τις ΜΕ Παιδείας και Νέων Τεχνολογιών του  ΤΕΕ ΤΚ∆ 
Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

6. Τέλος η επιτροπή συζήτησε  και ανέλυσε την προοπτική και τον τρόπο 
συµµετοχής του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλία στο  Περιφερειακό Θεµατικό ∆ίκτυο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεµάτων µε θέµα: «Βιοµηχανική 
Κληρονοµιά και Θεσσαλικά Τοπικά Προϊόντα» µε φορείς – ιδρυτές της 
Περιφερειακής ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Θεσσαλίας. Το θέµα 
εισηγήθηκαν οι κκ. ∆ηµήτριος Λιόβας και ∆ηµήτριος Φαγκρίδας. Η επιτροπή 
συζήτησε πιθανούς τρόπους εµπλοκής του ΤΕΕ στο  «∆ίκτυο». 
 

7. Η ΜΕ Παιδείας  αποφάσισε οµόφωνα: 

I. Την τελική και µετά τις παρατηρήσεις των µελών της επιτροπής  σύνταξη της 
της επιστολής προς την ∆Ε του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλία για τα θέµατα 
αποκλεισµού µηχανικών από αντικείµενα εκπαίδευσης των ΙΕΚ συναφή µε τις 
ειδικότητες (πχ ΧΜ). 

II. Την σύνταξη και αποστολή, από τον συντονιστή της επιτροπής, επιστολής 
προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλίας µε σκοπό την 
έγκριση της από κοινού διοργάνωσης (ΤΕΕ και Πανεπιστήµιο Πατρών) 
Σεµιναρίου Ροµποτικής (Thymio).  

III. Την προετοιµασία της διοργάνωσης  ηµερίδας σχετικά µε το ΕΛ/ΛΑΚ για 
µηχανικούς. 

IV. Την σύνταξη και αποστολή, από τον συντονιστή της επιτροπής, επιστολής 
προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ΤΚ∆ Θεσσαλίας ώστε αυτή να 
συναινέσει στη συµµετοχή του τµήµατος στο περιφερειακό Θεµατικό ∆ίκτυο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεµάτων καθώς και προτάσεις 
και τρόπους συµµετοχής του Επιµελητηρίου µας στο ∆ίκτυο και ανάδειξης του 
ρόλου του στην κοινωνία και ειδικότερα στο κοµµάτι της Βιοµηχανικής και 
Πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας.  

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

9. Λήξη της συνεδρίασης. 

 

 
 Ο Συντονιστής                                        Τα µέλη 

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

 
    

 


