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Το IEEE στην Ελλάδα και στον κόσμο  
ο ρόλος των επιστημονικών οργανισμών στην ανάπτυξη και 
στην πρόοδο 

Ψηφιακά Συστήματα: από το Πανεπιστήμιο στην εργασία 

Κώστας Καρπούζης 
kkarpou@cs.ntua.gr 
facebook/twitter/linkedin: kkarpou 



Το IEEE είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, ένας τεχνικός 
επαγγελματικός σύνδεσμος που αριθμεί περισσότερα από 

426,000 μέλη σε 160 χώρες.  
 

Ας δούμε: http://tinyurl.com/IEEEGreece  

Επιστημονικός φορέας 
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http://tinyurl.com/IEEEGreece


Ποιοι είμαστε 
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Μέλη (2015) : 

 

Member Grade:                 1245 

Student Grade:      410 

Associate Grade:   127 

Affiliate Grade:       97 

Senior Member Grade: 100 

Fellow Grade:         14 

Life F/S/M          27 

 

Total:           2020 

Greece 
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Όλοι μας ξέρετε… αλλά πως; 

 

 

Νομίζετε ότι δεν γνωρίζετε το IEEE; 

 

 

Για σκεφτείτε λίγο περισσότερο… 

6 



IEEE 802.11 
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IEEE 754 
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Ποιος είναι ο στόχος μας;  
ο ρόλος ενός επιστημονικού οργανισμού 



Επιστημονικός οργανισμός 

Ένα σύνολο ανθρώπων με επιστημονικό υπόβαθρο (συνήθως 
κοινό) με κοινό στόχο την ενίσχυση του κλάδου τους μέσω της 
γνώσης, της δημιουργίας πολιτικών, των συνεργασιών και της 
αειφορίας 

 

–Η περίπτωση του IEEE είναι ακριβώς αυτό που περιγράφηκε νωρίτερα. 

 

–Ποιος όμως ο ουσιαστικός ρόλος τους; Πώς επιτυγχάνεται η αειφορία; 
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Κοινωνία και οικοσυστήματα 

Υπηρετούμε τα μέλη μας και κατ’ επέκταση την κοινωνία. 

Συνεισφέρουμε δημιουργικά στην ανάπτυξη νέων ιδεών, 
τεχνολογιών, λύσεων. 

Εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς ανθρώπους που θα γίνουν 
μέλη των οργανισμών μας. 

Συνεργαζόμαστε προς την κλιμάκωση του αποτελέσματος. 
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Ανάπτυξη; 
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Ανάπτυξη; 
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Πώς βοηθάει το IEEE στον κόσμο  
στην ανάπτυξη και στην πρόοδο; 



Ανάπτυξη 

Δεκάδες προγράμματα στήριξης σε φτωχές και 
αναπτυσσόμενες χώρες 

Υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω των εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών TISP, EPICS κ.ο.κ. 

Θεσμοθέτηση διαγωνισμών, διακρίσεων και υποτροφιών (ήδη 
η Ελλάδα συμμετέχει κάθε χρόνο) 

Υποστήριξη τρίτων σε κοινά έργα (TryEngineering.org, 
Trycomputing.org κ.α.) 
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Προγράμματα 
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Πώς βοηθάει το IEEE στην Ελλάδα  
στην ανάπτυξη και στην πρόοδο; 



Εθελοντικός οργανισμός 

Ελληνικό Παράρτημα (Greece IEEE Section) που αποτελείται 
από τα μέλη του IEEE στην Ελλάδα. 

 

Παρουσία σε όλα σχεδόν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας 

– Technical Societies 

–Affinity Groups 

– Student Branches 

–… 
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Δραστηριότητες 

Συνέδρια (κατά μέσο όρο 20 ανά χρόνο) προσελκύοντας 
10.000+ επισκέπτες/σύνεδρους. 
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Δραστηριότητες 

Σεμινάρια TISP, Arduino, Robotics, coding …  
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Δραστηριότητες 

Δημιουργούμε δίκτυα φοιτητών ενισχύοντας την 
δημιουργικότητα 
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Δραστηριότητες 

Δημιουργούμε δίκτυα επιστημόνων μέσω των chapters 

– Ενδεικτικά 

– Computer Chapter 

– Education Chapter 

– Circuits and Systems Chapter 

– Consumer Electronics Chapter 

– Signal Processing Chapter 

– Control & Systems Chapter 

– Power & Energy Systems Chapter 

–…. 
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Επικοινωνήστε μαζί μας 

Προτιμήστε την ευθεία οδό 

 

https://www.facebook.com/IEEEUnipiSB/ 
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https://www.facebook.com/IEEEUnipiSB/

