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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
 

∆ευτέρα 2/10/2017 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
 
Γιαννιού Άννα √ 

Καραβιδές Γιώργος √ 

Κωτούλα Μαρία √ 

Σκούπρας Γιάννης √ 

Τόλιας Γιάννης √ 

Τούλιος Γιώργος √ 

Τσίρα Ευαγγελία √ 

 
 
Αφού γνωριστήκαµε µεταξύ µας, αναφέροντας ο καθένας µας σε ποιον τοµέα 
δραστηριοποιείται και για ποιον λόγο συµµετέχει στην Μ.Ε., συζητήσαµε για τον 
τρόπο λειτουργίας και τους στόχους της επιτροπής. 
 
Συνοπτικά, καταλήξαµε και προτείνουµε τους παρακάτω τοµείς δράσης-ενασχόλησης 
της επιτροπής: 
1.       Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020: Η επιτροπή 
θα ζητήσει από την ∆ιοικούσα Επιτροπή & τον Πρόεδρο του ΤΕΕ όλη την σχετική 
αλληλογραφία µε την επιτροπή  Παρακολούθησης  του  ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 
ώστε σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής που συµµετέχει το ΤΕΕ, οι απόψεις και οι 
προτάσεις του εκπροσώπου του ΤΕΕ να είναι τεκµηριωµένες επιστηµονικά µε την 
συνδροµή της Μ.Ε., 
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης ∆ράσεων του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 – 2020 που έστειλε 
η ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο ΤΕΕ στις 
11-8-17. Αποτελεί την τελευταία ενηµέρωση που είχε το ΤΕΕ σχετικά µε το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας.  
Μπορούµε να το συζητήσουµε στην επόµενή µας συνάντηση. 
2.       ∆ηµιουργία καταλόγου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (εκτός HORIZON 2020), 
διαθέσιµου προς όλους τους συναδέλφους. Στον κατάλογο θα αναφέρονται όλες οι 
″ανοιχτές″ προσκλήσεις Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε τις καταληκτικές 
ηµεροµηνίες κατάθεσης προτάσεων και την αντίστοιχη ιστοσελίδα τους. 
3.       ∆ηµιουργία καταλόγου ενεργών προγραµµάτων-προσκλήσεων του ΕΣΠΑ ανά 
2 ή 3 µήνες, διαθέσιµου προς όλους τους συναδέλφους, µε τις καταληκτικές 
ηµεροµηνίας κατάθεσης και την αντίστοιχη προκήρυξη τους. 
4.       ∆ηµιουργία προφίλ του Τµήµατός µας ώστε να αναζητηθούν εταίροι ή 
συνεργασίες σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα. 
5.       Net working για συµµετοχή του Τµήµατός µας σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. 
6.       Επικοινωνία µε τους ∆ήµους της Περιφέρειάς µας, σε περίπτωση που ζητηθεί 
από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατός µας, για συνεργασία σε Εθνικά ή 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα. 
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7.       Απαντήσεις σε θέµατα που θα αποστέλλονται στην Μ.Ε. από την ∆.Ε. του 
τµήµατος. 
 
 
 
Παρακαλώ τους συναδέλφους που δεν παραβρέθηκαν στην 1η συνεδρίαση και έχουν 
να προτείνουν πιθανά θέµατα ενασχόλησης της επιτροπής, να στείλουν τις 
προτάσεις τους έως την Παρασκευή 13/10/2017, ώστε στην επόµενη συνάντησή µας 
(23 ή 30/10/2017) να καταλήξουµε σε συγκεκριµένη θεµατολογία ενασχόλησης της 
επιτροπής και να ξεκινήσουµε το έργο µας.  
 
Σας ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας. 
  
Με εκτίµηση, 
  
Θάνος Κόκκαλης & Κατερίνα Μπαξεβάνου 
 


