
Το Innovation for Health 2021, είναι η πρώτη δράση του προγράμματος IEEE Entrepreneurship
Initiative που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Φοιτητικό Παράρτημα IEEE του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες σε συνεργασία με το Φοιτητικό Παράρτημα IEEE του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Φοιτητικό Παράρτημα IEEE του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και το Φοιτητικό Παράρτημα IEEE του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στην Λαμία.

Το Innovation for Health έλαβε 2 βραβεία από τον Τομέα 8 του IEEE (IEEE Region 8), ως καλύτερη
εκδήλωση (Best Event, Innovation for Health) και ως εκδήλωση με τους καλύτερους πρεσβευτές
(Best Ambassadors, Χρυσούλα Τσιμπέρη - Α.Π.Θ. και Χρήστο Ρουμελιώτη - Π.Δ.Μ.),
αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά τις δυνατότητες των νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών μας
αλλά και την διάθεση των νέων να συμμετέχουν στα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας
δίνοντας τις δικές τους λύσεις στον τομέα της υγείας συνθέτοντας ιδέα - γνώση - εμπειρία.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει κοντά ερευνητές, επιχειρηματίες και φοιτητές για να
συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη και όχι
μόνο. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το κλειδί, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια
κοινωνία μετά τον κορονοϊό είναι βιώσιμη, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς. Με ομιλητές
σημαντικούς και διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένους ηγέτες, και έναν διαγωνισμό που
ξεχώρισε για την πρωτοτυπία του και τα υπέροχα αποτελέσματα των ομάδων και νεοφυών εταιρειών.

Το IEEE είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός τεχνικών επαγγελματιών παγκοσμίως, με σχεδόν μισό
εκατομμύριο μέλη σε 160 χώρες και προάγει τα αντικείμενα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών, με δημοσιεύσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.

Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στις Σέρρες, συμμετείχε ο πρόεδρος του Φοιτητικού
Παραρτήματος IEEE και προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Κωστελίδης Ιορδάνης, ως επικεφαλής της ομάδας Academics
και μέλος της ομάδας Information Technology της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης.

Μέλη των οργανωτικών επιτροπών αποτέλεσαν επίσης οι: Ζαχαρένια Λέκκα. Ζαχαριέλα
Ξανθοπούλου, Φωτεινή Σαββίδου, Δήμητρα Ντανοβασίλη, Όλγα Βασιλείου, Αιμιλία Ντέτσκα, Δανάη
Καραβίτη, Νίκος Κυριακόπουλος, Χρήστος Κατσιαγωνης, Βάγια Γιαννάδη, Κατάκαλος Λύτος, Μαρία
Δήμου, Φίλιππος Τόλιας, Μιχάλη Δαδόπουλο, Αννα-Μαρία Πατσιάλη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση και το Φοιτητικό Παράρτημα του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες στα παρακάτω Links:

● Ιστοσελίδα του Innovation for Health:
○ https://wei4h.ieeeihuserres.org/

● Ομιλίες του Innovation for Health στο YouTube:
○ https://wei4h-ondemand.ieeeihuserres.org/

● Ιστοσελίδα του Φοιτητικού Παραρτήματος IEEE:
○ https://ieeeihuserres.org/
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