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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 
i-  Η μόνιμη επιτροπή καινοτομίας η οποία αριθμεί συνολικώς 18 μέλη, συνεδρίασε την 
15η Νοεμβρίου 2017 και παρέστησαν οι: Δ. Πετρωτός, Ε. Γκερλιώτου, Δ. Λιόβας, Μ. Μαρκάτου, 
Π. Σάρρου και Γ. Τόλιας. Στην συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο πρόεδρος του ΤΕΕ - Τμήματος 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Ν. Παπαγεωργίου και υπό την ιδιότητα του υπευθύνου εκ 
της διοικούσας επιτροπής. 
 
ii-  Συζητήθηκαν,  

α) η ψηφοφορία του καταλόγου των φορέων που προτείνονται να 
ενημερωθούν για να συμμετέχουν στην πρόσκληση διοργάνωσης πανθεσσαλικού 
διαγωνισμού καινοτομίας, 

β) ο τρόπος και ο χρόνος προσέγγισης των παραπάνω φορέων, 
γ) λεπτομερέστερα το αντικείμενο που θα έχει ο πανθεσσαλικός 

διαγωνισμός καινοτομίας, ο στόχος του και τα πιθανά οφέλη για την περιφέρεια 
Θεσσαλίας, τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτόν καθώς και τα βραβεία που θα μοιραστούν 
ανά κατηγορία, είτε αυτά είναι χρηματικά, είτε σε είδος, είτε αποτελούν κυρίως ηθική 
επιβράβευση. Οι παριστάμενοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών που 
τους είχαν ανατεθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και αναπτύχθηκαν περεταίρω 
οι πιθανές κατηγορίες βραβείων και δημιουργήθηκαν νέες ομάδες εργασίας με 
αντικείμενο τη σύνταξη αναλυτικότερου σχεδίου κριτηρίων επιλογής στον εν λόγω 
διαγωνισμό ανά κατηγορία. 

 
ii-  Ειδικότερα προτείνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Η 1η κατηγορία που είχαν ήδη αναπτύξει από κοινού οι Μ. Μαρκάτου 
και Γ. Τόλιας με θέμα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» 

β) Η 2η κατηγορία που θα αναπτύξουν έως την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής από κοινού οι Ε. Γκερλιώτου και Β. Γερογιάννης με θέμα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΝΕΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» 

γ) Η 3η κατηγορία που θα αναπτύξει έως την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής ο Δ. Πετρωτός με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ» 

δ) Η 4η κατηγορία που θα αναπτύξει έως την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής ο Γ. Τόλιας με θέμα «ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

ε) Η 5η κατηγορία που θα αναπτύξει έως την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής ο Ν. Παπαγεωργίου με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» 

στ) Η 6η κατηγορία που θα αναπτύξει έως την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής η Μ. Μαρκάτου με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ» 

 
 
iii-  Τέλος, αποφασίστηκε να κληθούν εκ νέου τα μέλη της επιτροπής ώστε να παραστούν 
στην τέταρτη συνέλευσή της, την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 απογευματινή. 
 
 

Ο συντονιστής Μ.Ε Καινοτομίας ΤΕΕ - Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 
 

 
 
 
 
 

Δημήτριος  Δ. Πετρωτός 
Αρχιτέκτων 

 


