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Με ένα κλικ στο #ERUAsecondsummit 

Με ένα κλικ στο  
  #UAegeanWorkshop2 

#ERUAiDeaThon 2022 
2ndERUA Summit, Παρίσι, 8 Νοεμβρίου,2022 

 

Η Συμμαχία των Ευρωπαικών Πανεπιστημίων της Μεταρρύθμισης [ERUA]σας καλεί στο 

#ERUAsecondsummit: Innovation and reform in the spirit of ERUA, που διοργανώνεται 

στις 7-9 Νοεμβρίου 2022, στο Παρίσι. Στο πλαίσιο του #ERUAsecondsummit το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει το εργαστήριο Workshop 2 “Challenge and Experience 

your Ideas with ERUAaHaus”, σε υβριδική μορφή, στις 8 Νοεμβρίου,2022, [11:10 – 12:40 
CET, - ‘Ώρα Ελλάδας 12:10 - 13:40].                                                                    

 

https://erua-eui.eu/second-annual-summit/
https://www.facebook.com/photo?fbid=10160078047282092&set=pcb.1118069435766144
https://www.facebook.com/events/489409053127280?active_tab=discussion
https://erua-eui.eu/
https://erua-eui.eu/second-annual-summit/
https://erua-eui.eu/second-annual-summit/
https://erua-eui.eu/second-annual-summit/
https://erua-eui.eu/second-annual-summit/
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Κατά την διάρκεια του  Εργαστηρίου“Challenge and Experience your Ideas with ERUAaHaus” 

9 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης μιας ΜΚΟ τους, που διαγωνίζονται στο 

#ERUAiDeaThon 2022, θα παρουσιάσουν  τις ERUAiDea προτάσεις  τους για την Ψηφιακή 

Συνδεσιμότητα, Βιωσιμότητα και Δημιουργικότητα, με γνώμονα την Αειφoρία, την 

Συνύπαρξη,  την Ανθεκτικότητα των νησιωτικών Πανεπιστημιουπόλεων, Κοινοτήτων και 

Περιφερειών, για την Ευημερία και την Ευφορία των ανθρώπων που ζουν σε αυτές. 

Το Αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου  «Challenge and Experience your Ideas with 

ERUAaHaus» περιλαμβάνει:  

 

Ώρα Ευρώπης Διεργασίες και ομιλητές/τριες 

Συντονίστριες 

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, επιστημονική συντονίστρια του 
έργου ERUA-Re:ERUA, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καθηγήτρια Μαρία Λάμπρου, Μέλος του Re:ERUA Scientific Council, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

  
10:55 -11:10 Άφιξη και εγγραφή  
11:10- 11:15  Καλωσόρισμα, παρουσίαση ατζέντας, στόχων από τις συντονίστριες 

Καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
11:15- 11:20 #ERUAiDeaThon 2022 Competition: Concept, Challenges and Steps, 

Κατερίνα Τόσκου, Υπεύθυνη Κινητικότητας ERUA 
11:20- 11:30 Παρουσίαση των μελών της κριτικής επιτροπής #ERUAiDeaThon 2022 
 11:30-12:00  Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσιάζουν τις  

#ERUAiDeas τους.  
12:00- 12:15 Διαδραστικός  διάλογος κριτικής επιτροπής με φοιτητές και φοιτήτριες.  

12:15- 12:30 Διάδραση Κοινού με φοιτητές και φοιτήτριες.   

12:30  Έναρξη  διαδικτυακής ψηφοφορίας  
12:35-12:40 Επίλογος από τις συντονίστριες Καθηγήτριες 
                                                                                                                    

 
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, οι παρευρισκόμενοι/ες (διαδικτυακά και φυσικά) θα 
έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν  ποια ιδέα πρόταση  προτιμούν, μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, με  κώδικα γρήγορης ανταπόκρισης (QR CODE). Η ηλεκτρονική  ψηφοφορία 
θα είναι ανοιχτή για δύο ώρες προς όλο το ευρύ κοινό.  

https://www.facebook.com/events/489409053127280?active_tab=discussion
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Οι νικητές/τριες θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια της καταληκτικής 
συνεδρίας [8 Νοεμβρίου, 2022, 17:30 – 18:15 CET/18:30-19:15 ΕΕΤ] 
 
Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό #ERUAiDeaThon 2022 
Στόχος του #ERUAiDeaThon 2022 είναι να συγκεντρώσει, νεανικές, πρωτοποριακές, ιδέες, 

οι οποίες θα οδηγήσουν σε προτάσεις ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων, φοιτητικές 

πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων  της Βιώσιμης Ατζέντας 2030 και Κυκλικής 

Οικονομίας, καθώς και σε πειραματικά έργα σύνδεσης των Τεχνών, με την Επιστήμη, 

Τεχνολογία, Design, και Οικολογία.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μας  διαγωνίστηκαν σε 5 Προκλήσεις: 

Digital Reform:  #Challenge1 Connected way of Thinking  

Sustainability (Aeiforia): #Challenge2 Green Sustainable Mobility &Transport & 

#Challenge3 “ERUA Wasteland” 

Creativity (ERUAHaus brings Euphoria):#Challenge4 Creative and inter-disciplinary 

communities & #Challenge5 Smart and Resilient societies & Regions  

 

Μέσα από τις ERUAiDea προτάσεις των φοιτητών και φοιτητριών μας  θα δημιουργηθούν 

φοιτητικές, νεανικές ομάδες ERUA, οι οποίες θα συνθέσουν τις ομάδες του 1ου 

διαγωνισμού ERUAHackThon, που θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον 

Μάιο του 2023 στην Χίο, στο πλαίσιο παράλληλων διοργανώσεων της Συμμαχίας ERUA. Οι 

διαγωνιζόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρηματικά έπαθλα, ταξίδια και 

ειδικές βραβεύσεις. Παράλληλα πολλοί/ές από αυτούς θα συμμετέχουν ενεργά στις 

δράσεις των εργασιών του έργου που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιό μας, στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Συμμαχίας ERUA. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας  

 ERUA UAegean Group στο Facebook 

 #ERUAiDeaThon 2022 

 ERUA UAegean Office email: erua-eui@aegean.gr 

 Τηλ.: +30 22510 36093 

 ERUA Website: www.erua-eui.eu 

 ERUA Σελίδα στο Facebook 
 

https://www.facebook.com/groups/683790269194065/permalink/1106940696879018/
https://www.facebook.com/groups/683790269194065/permalink/1106940696879018/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160027278702092&set=gm.496612642406921&idorvanity=489409053127280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160027293212092&set=gm.496619172406268&idorvanity=489409053127280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160027320387092&set=gm.496624669072385&idorvanity=489409053127280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160027369437092&set=gm.496642505737268&idorvanity=489409053127280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160027369437092&set=gm.496642505737268&idorvanity=489409053127280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160027444057092&set=gm.496662249068627&idorvanity=489409053127280
https://erua-eui.eu/
mailto:https://www.facebook.com/groups/683790269194065
https://www.facebook.com/events/489409053127280?active_tab=discussion
mailto:erua-eui@aegean.gr
file:///C:/Users/klarisaiou/www.erua-eui.eu
https://m.facebook.com/WeAreERUA/

