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Patras IQ 
Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την 6η Έκθεση 

Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ 2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 

12, 13 και 14 Απριλίου στο κτήριο Β1, του Νότιου Λιμένα Πατρών. 

 
Η παρουσία σας κατά την κεντρική εκδήλωση της έκθεσης στο Royal Theater, 

την Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 17.30 

αποτελεί ιδιαίτερη και ξεχωριστή τιμή για εμάς και πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην 

περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού και στην καταξίωσή του σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικά, το Σάββατο 13 Απριλίου, 12 το μεσημέρι, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας δείχνει τον τρόπο ενίσχυσης ψηφιακών 

γνώσεων στους ενήλικες γονείς και κηδεμόνες, πώς μπορούν να θωρακίσουν τα παιδιά στην 
ορθή χρήση του Διαδικτύου ενώ θα ενημερώσει και για την επαγγελματική εκπαίδευση. 

Αναμένουμε με χαρά την αποδοχή της πρόσκλησής μας. 

Με τιμή, 

Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, 

Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας



 
 

Patras IQ 
Η διοργάνωση της έκθεσης τελεί υπό την αιγίδα επτά θεσμικών φορέων: 

των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. 

 
Η έκθεση PatrasIQ καθιερώνεται ως η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με βασικό στόχο την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση 

υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και 

παγκόσμια αγορά. Οραματικός στόχος για τους διοργανωτές της έκθεσης είναι η διεύρυνσή της σε 

πανελλήνιο και διεθνές γεγονός, με πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του 

πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην 

ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. 

 
 
 
 

Πρόγραμμα λειτουργίας της Έκθεσης: 

Παρασκευή, 12/4/2019 κατά τις ώρες 15:00-21:00, Σάββατο 13/4 και Κυριακή 14/4 κατά τις ώρες 10:00-21:00 
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