Open Seminar . Ψηφιακή Καινοτομία / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το αύριο του
τόπου μας.

Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου» (Html.Gr)
διοργανώνει ημερίδα με θέμα « Ψηφιακή Καινοτομία &΄Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Αυτή θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα (17:00) στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης. Η διεύθυνση του Πνευματικού
κέντρου είναι 50 Ακαδημίας, 106 79 Αθήνα.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και το αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου . Ένα
πρόγραμμα που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν
υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που
μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. πληροφοριακά
συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες,
ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής
και διαβούλευσηςκ.λπ.). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής και
εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών
συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους. Μπορείτε να μάθετε
περισσότερα εδώ http://msc.icsd.aegean.gr/egov/
Επίσης, θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες για την Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής
Επιχειρηματικότητα και το αντίστοιχο δι-ιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα που σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών
και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του
ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο
σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες.
Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα θα
αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας
τους. Θα είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά (out-of-the-box) και να επιχειρούν
στοχεύοντας σε διεθνές κοινό και με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι
που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές εξέλιξης με
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να μάθετε
περισσότερα εδώ http://msc.icsd.aegean.gr/innovation/

Οι ομιλητές και οι ειδικοί από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου , ΕΜΠ και παράγοντες της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης θα εξηγήσουν και θα αναλύσουν τους τρόπους και την μεθοδολογία ενώ
θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες.
Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση
παρακολούθησης, ενώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσα από το event της εκδήλωσης
στο facebook https://www.facebook.com/events/1782991918420637/ ή απλά να προσέλθετε
στην εκδήλωση.

