
 

Δελτίο Τύπου 

Η  Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), το ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαρισαίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν το 21ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Πληροφορικής (21st Pan-Hellenic Conference on Informatics  - PCI2017) από τις 28 έως τις 30 
Σεπτεμβρίου στη Λάρισα. Το ετήσιο συνέδριο Pan-Hellenic Conference on Informatics  αποτελεί σημείο 
αναφοράς της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στο τομέα της Πληροφορικής. Στο PCI2017 αναμένεται 
να συμμετάσχουν περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι Έλληνες καθηγητές και διδάκτορες Πανεπιστημίων – 
ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Οι εισηγητές του συνεδρίου θα παρουσιάσουν την έρευνα τους σε ένα 
πλήθος  τομέων της Πληροφορικής όπως την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο, την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, την Τεχνολογία Λογισμικού, τα Ενσωματωμένα Συστήματα, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα 
Μεγάλα Δεδομένα και πολλά άλλα.  

Καινοτομία του φετινού συνεδρίου αποτελεί το γεγονός ότι κατά την πρώτη μέρα του,  Πέμπτη 28 
Σεπτεμβρίου, στον «Μύλο του Παπά», το PCI2017 θα είναι ανοικτό σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας. Ο 
Δήμος Λαρισαίων, η ΕΠΥ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) - Τμήμα Κεντρικής / Δυτικής Θεσσαλίας (TEE K&Δ Θεσσαλίας) θα εξετάσουν και 
θα στοχοθετήσουν, στο πλαίσιο του συνεδρίου, τις απαραίτητες αναπτυξιακές ενέργειες και δράσεις για 
την εκμετάλλευση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας, ώστε η περιοχή να αποτελέσει κέντρο 
καινοτομίας και ανάπτυξης για ολόκληρη τη Χώρα. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν 
τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) από το ΤΕΕ K&Δ Θεσσαλίας αλλά παράλληλα θα συζητηθούν με 
εκπροσώπους του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΤΕΕ K&Δ Θεσσαλίας και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας τα απαιτούμενα έργα υποδομής στο τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών που είναι αναγκαία για την ποιοτική ανάπτυξη της Θεσσαλίας στο σύγχρονο περιβάλλον. 

Η διοργάνωση του 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics στην Λάρισα αποτυπώνει ανάγλυφα την 
εξέλιξη της πόλης σε πολιτιστικό πόλο που μπορεί να προσελκύσει μεγάλης εμβέλειας ακαδημαϊκά 
συνέδρια. Η σύμπραξη ακαδημαϊκών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων με την τοπική 
αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του PCI2017 αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την ενίσχυση της μετεξέλιξης της 
Θεσσαλίας σε επιστημονικό και τεχνολογικό κόμβο καινοτομίας για όλη την Ελλάδα.  Αναλυτικότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://pci2017.teilar.gr/. 
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