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Πρόσκληση 

 
 
Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 17/10/2016 να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην             
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 13:30-15:30 στο Πορτοκαλί Αμφιθέατρο του          
Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τον εορτασμό του “IEEE Day 2016” από το IEEE University             
of Piraeus Student Branch. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσουμε τις περσινές            
και τις μελλοντικές δράσεις μας, τις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου που           
ασχολούνται με τεχνολογικά θέματα (IEEE Unipi SB, Software Libre Society και Student            
Guru) και, φυσικά, να έρθουμε σε επαφή με πρωτοετείς φοιτητές, ώστε να βρουν τρόπους              
να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους. 
 
 
Λίγα λόγια για το IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
Το IEEE ξεκίνησε το 1884 και είναι πλέον ο μεγαλύτερος παγκόσμιος επαγγελματικός και επιστημονικός              
οργανισμός, αφοσιωμένος στην ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών προς όφελος της ανθρωπότητας. Το ΙΕΕΕ            
και τα μέλη του εμπνέουν μία παγκόσμια κοινότητα μέσα από τις φημισμένες κοινοποιήσεις, τα συνέδρια, τα                
τεχνολογικά πρότυπα καθώς και μέσω των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Περισσότερες           
πληροφορίες πάνω στη δράση του ΙΕΕΕ μπορείτε να βρείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.ieee.org 
 
Λίγα λόγια για το IEEE University of Piraeus Student Branch 
Το IEEE υποστηρίζει ενεργά και τη δημιουργία φοιτητικών ομάδων (Student Branches) σε πανεπιστημιακά             
ιδρύματα και κολέγια ανά τον κόσμο, με σκοπό τη μεγαλύτερη ενασχόληση των φοιτητών με τεχνολογικά               
θέματα (μέσω συμμετοχής σε διαγωνισμούς, διοργάνωσης ομιλιών ή workshop κλπ). Ενεργό κομμάτι αυτού του              
διεθνούς δικτύου είναι και ο σύλλογος φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς (IEEE Unipi SB). Το Ελληνικό Τμήμα               
(GREECE Section) αποτελούν συνολικά 17 Student Branches του IEEE. 
Περισσότερες πληροφορίες για το IEEE Unipi SB: Ιστοσελίδα και Facebook page. 
 
Λίγα λόγια για την ΙΕΕΕ Day 2016 
Η IEEE Day είναι μία εκδήλωση που διεξάγεται παγκοσμίως κάθε χρόνο την πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη.                
Πρόκειται για τον εορτασμό της πρώτης φοράς που τα μέλη του IEEE συγκεντρώθηκαν το 1884 για να                 
μοιραστούν τις ιδέες τους για την πρόοδο της τεχνολογίας. 
Επειδή φέτος η πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη ήταν η μόλις δεύτερη μέρα του εξαμήνου, αποφασίσαμε η εκδήλωσή                 
μας να πραγματοποιηθεί λίγο αργότερα, προκειμένου να ενημερωθεί εγκαίρως όλη η φοιτητική κοινότητα. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον εορτασμό του IEEE Day παγκοσμίως. 
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