
 

 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μυτιλήνη,  9/9/2021 

 

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στην ίδρυση του πρώτου  

Κέντρου Αριστείας για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα - GOVHACK 

 

 

Το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Σάμο, 
συμμετέχει ως ο κύριος ερευνητικός τεχνολογικός φορέας στο πρώτο Κέντρο Αριστείας για την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση – Govhack. 

Σκοπός του Govhack είναι η υποστήριξη των μελών και των συνεργαζόμενων φορέων του σε ζητήματα 

ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech), με βασικό στόχο να παρέχει τους 

κατάλληλους πόρους που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του 

κλάδου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.   

Το Govhack θα αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία καθώς και το οικοσύστημα για την 

υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού της 

Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων και καινοτόμων 

υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε φορείς του 

δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις ΜΜΕ. 

Με το Govhack δημιουργείται και στην Ελλάδα μια ανοιχτή δομή προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο 

που θέλει να συμμετέχει ενεργά στο επίκαιρο αντικείμενο της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα σε 

διεθνές και εθνικό επίπεδο. Μέσα από το κέντρο καινοτομίας θα δοθεί η πρόσβαση σε νέες 

αναπτυσσόμενες εταιρείες και startups να συμμετέχουν ενεργά σε έργα και διαδικασίες εκσυγχρονισμού 

του δημόσιου τομέα παρέχοντας λύσεις που βασίζονται στις αναδυόμενες τεχνολογίες της εποχής, όπως 

είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα ανοιχτά δεδομένα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το blockchain κλπ. 

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Govhack σχετίζεται με την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών και 

τεχνολογικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του κέντρου, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή φοιτητών, 

ερευνητών, φορέων και επιχειρήσεων από τα νησιά του Αιγαίου.  

 

Ο διαδικτυακός τόπος του Govhack βρίσκεται στο: www.govhack.gr  

Ο διαδικτυακός τόπος του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: www.dgrc.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: info-islab@aegean.gr 
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