
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα,  22/8/2019 

 

Ημερίδα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Καινοτομική Επιχειρηματικότητα από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον Δήμο Αθηναίων 

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΑΕΜ ΑΕ / Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ ΑΕ) διοργανώνουν 

ημερίδα παρουσίασης των νέων τεχνολογικών τάσεων και εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στα πεδία της 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας.  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:00 στο Σεράφειο 

Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του 

Κέντρου Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών – Ήρων. Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους 

αναζητούν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για τη συνέχιση των σπουδών τους,  σε 

εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επαγγελματικές τους προοπτικές 

αλλά και σε νέους και μελλοντικούς  επιχειρηματίες της πληροφορικής.  

Στα πλαίσια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες και οι 

οποίες θα επηρεάσουν κράτη και επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια, καθώς και τα νέα μεταπτυχιακά 

προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Ψηφιακή 

Καινοτομία και Νεοφυή Επιχειρηματικότητα.  Τα εν λόγω μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν μια 

μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 

στους παραπάνω κρίσιμους για την κοινωνία και την ανάπτυξη τομείς.  

Επίσης, στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΔΑΕΜ ΑΕ και το 

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο την πρακτική άσκηση 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, την ερευνητική και την εκπαιδευτική συνεργασία στο 

πεδίο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:00 
Χώρος εκδήλωσης: Σεράφειο Κέντρο, Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 118 54 
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής εδώ:  https://www.facebook.com/events/2596705063681116/ 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεταπτυχιακό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εδώ 

http://msc.icsd.aegean.gr/egov/  ενώ για το μεταπτυχιακό της Ψηφιακής Καινοτομίας και Νεοφυούς 

Επιχειρηματικότητας εδώ  http://msc.icsd.aegean.gr/innovation/  

https://www.facebook.com/events/2596705063681116/
http://msc.icsd.aegean.gr/egov/
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