
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ένωση Πληροφορικής Ελλάδας στο ImpactHub

Εδώ  και  μερικούς  μήνες  η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδας  (Ε.Π.Ε.)  έχει  επεκτείνει  τις
δραστηριότητές  της  και  προσπαθεί  να  έρθει  σε  καλύτερη  επαφή  με  επαγγελματίες  και
ανθρώπους του κλάδου, καθώς και τους φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής που σύντομα
θα  είναι  συνάδελφοι  και  εν  δυνάμει  μέλη  μας.  Είναι  εξαιρετικά  σημαντικό  οι  φοιτητές  να
πληροφορηθούν για τις δράσεις και τους στόχους της ΕΠΕ, αλλά και οι ίδιοι να μάθουμε τα
ζητήματα που τους απασχολούν ως επιστήμονες και ως μελλοντικοί επαγγελματίες.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η ΕΠΕ εγκαινιάζει  την  τακτική παρουσία της στο
φιλόξενο χώρο του Impact Hub, στο κέντρο της Αθήνας. Κάθε εβδομάδα ένα μέλος του
ΔΣ της ΕΠΕ θα βρίσκεται εκεί για να συζητήσει, να πληροφορήσει και να καταγράψει προτάσεις
και σχόλια, όχι μόνο από μέλη ή εν δυνάμει μέλη της Ένωσης, αλλά και από επαγγελματίες που
εργάζονται στην Πληροφορική. 

Το Impact Hub Athens βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 28 στο Μοναστηράκι, μόλις 4 λεπτά
με τα πόδια από το σταθμό Η.Σ.Α.Π. Οι συναντήσεις θα γίνονται στον κύριο χώρο (1ος όροφος).
Η ημέρα και ώρα θα ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εβδομάδας στις σελίδες της ΕΠΕ στα social
media,  πιθανότατα  για  Πέμπτη-Παρασκευή  το  απόγευμα,  ώστε  να  διευκολύνει  όσους/όσες
πιθανόν εργάζονται  νωρίτερα.  Εκτός ειδικών περιπτώσεων, δεν θα υπάρχει  προκαθορισμένη
ατζέντα συνάντησης, ο καθένας μπορεί να φέρει μαζί τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις
του προς συζήτηση. 

Για καλύτερο συντονισμό, καλό είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει στείλει προηγουμένως
ένα μήνυμα στο ΔΣ για οδηγίες (Email: gen_grammateas@epe.org.gr).

Ελπίζουμε οι συναντήσεις αυτές να φανούν πραγματικά χρήσιμες και να καθιερωθούν στο
εξής, όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά πιθανόν και σε άλλες πόλεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον.
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Impact Hub Athens  :  

● Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 28, Τ.Κ. 10554, 
Αθήνα (Μοναστηράκι)

● URL: http://athens.impacthub.net/

● Email: athens.hosts@impacthub.net

● Facebook/Twitter: @ImpactHubAthens

Επικοινωνία – Συμμετοχή:

● URL: http://www.epe.org.gr

● Facebook: “Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος”     
(page & group)

● Twitter: @epe_gr

● Email: gen_grammateas  @epe.org.gr             
(subject: “#IHAmeetup”)

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info@epe.org.gr
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