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Λάρισα, Τρίτη 30 Ιανουαρίου  2018 
Κτίριο ΤΕΕ-ΤΚ∆Θ, 

1ος Όροφος 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης 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 κοινής, µε την ΜΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 

ΤΕΕ-ΤΚ∆Θ, 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 2η της συνεδρίαση η 
ΜΕ Παιδείας είχε ορίσει. 

3. Το 1ο Θέµα που συζητήθηκε ήταν  αυτό της, από κοινού,  διοργάνωσης ηµερίδας 
ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα) από το ΤΕΕ-ΤΚ∆Θ και  
σε σχέση µε το αντικείµενο και το επάγγελµα των ειδικοτήτων των µηχανικών. Οι 
συντονιστές των δύο επιτροπών Νικόλαος Κοµµατάς και Βασίλειος Γερογιάννης 
αναφέρθηκαν αναλυτικά στις έως τώρα κινήσεις των δύο επιτροπών και έθεσαν 
προς συζήτηση τις προτάσεις τους για τα θέµατα της ηµερίδας (Ελεύθερο 
Λογισµικό για Μηχανικούς, Εφαρµογές Γραφείου, Οφέλη για τον ∆ηµόσιο Τοµέα 
κτλ). Τέλος συζητήθηκαν θέµατα εισηγητών και ηµεροµηνιών καθώς και 
διαδικαστικά και οικονοµικά θέµατα. 

4. Στη συνέχεια ο συντονιστής της ΜΕ Παιδείας κ. Νίκος Κοµµατάς. ενηµέρωσε την 
επιτροπή σχετικά µε το προς διοργάνωση Σεµινάριο  Ροµποτικής (Thymio) και τα 
νεότερα δεδοµένα σχετικά µε τους εισηγητές και την διαθεσιµότητα αυτών. Το 
θέµα συζητήθηκε εκτενώς (θεµατολογία, αριθµός συµµετεχόντων, κατάλληλες 
ηµεροµηνίες κτλ.)  και στο διάλογο αυτόν συνεισέφεραν όλα τα υπόλοιπα µέλη 
της επιτροπής. 

5. Τέλος η επιτροπή συζήτησε  το θέµα του αποκλεισµού συναδέλφων µηχανικών 
από την διδασκαλία αντικειµένων, συναφών των ειδικοτήτων τους, από τα ΙΕΚ 
της χώρας. Ο γραµµατέας της ΜΕ Παιδείας  Αναστάσιος Μπέσιος ενηµέρωσε την 
επιτροπή για τις κινήσεις που έγιναν σχετικά.  
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6. Η επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής θα καθοριστεί µετά από επικοινωνία των 
µελών της.  

7. Λήξη της συνεδρίασης. 

 

 
 Ο Συντονιστής                                        Τα µέλη 

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

 
    

 


