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κύκλος μαθημάτων «Συμμετοχική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Κοινωνική και Ανθρωπιστική Καινοτομία» 

πρόσκληση συμμετοχής στην συνάντηση «Ανθρωπιστική Δράση και Τεχνολογία», Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 
 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών 
Πόρων του κύκλου μαθημάτων Συμμετοχική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Κοινωνική και Ανθρωπιστική 
Καινοτομία του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης διοργανώνεται την 
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρες 16.00-18.00 μμ στους χώρους του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ 
(κτήριο Σοφοκλέους 1, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, 
αίθουσα 202) συνάντηση με θέμα 

Ανθρωπιστική Δράση και Τεχνολογία 
και προσκεκλημένους ομιλητές από φορείς ανθρωπιστικής δράσης στην Ελλάδα, με το επόμενο πρόγραμμα 
εργασιών: 

15.45-16.00 προσέλευση και έναρξη 

16.00-16.30 δράση GIVMED 

Θανάσης Βράτιμος, Συνιδρυτής και business developer, GIVMED 

Το GIVMED αποτελεί το πρώτο δίκτυο /  τεχνολογική πλατφόρμα αξιοποίησης 
περισσευούμενων φαρμάκων προς όφελος κοινωνικά ευπαθών ομάδων και έχει λάβει διεθνή 
βραβεία και διακρίσεις για το έργο του. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://givmed.org. 

16.30-17.00 δράση Solomon 

  Ηλιάνα Παπαγγελή, Project Manager, Solomon 

Το Solomon είναι μία μη κερδοσκοπική media συλλογικότητα που αποτελείται από ανθρώπους 
με διαφορετικά υπόβαθρα και στοχεύει στην διαπολιτισμική επικοινωνία και τον συλλογικό 
μετασχηματισμό. Ο παλμός του Solomon, το MAG, είναι μία πλατφόρμα στην οποία άνθρωποι 
από διαφορετικές κοινότητες μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά 
με διάφορα κοινωνικά θέματα. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://solomonmag.com. 

17.00-17.45 ανοικτή συζήτηση με τους προσκεκλημένους ομιλητές 

συντονισμός : Δρ. Εβίκα Καραμαγκιώλη & Επίκ. Καθηγητής Δημήτρης Γκούσκος, διδάσκοντες 
μαθήματος Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών 
Πόρων 

Η συνάντηση είναι ανοικτή στην συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών, διδασκόντων και συνεργατών 
όλων των ΠΜΣ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα μας δώσει 
χαρά. 

 

 Αθήνα, 3/4/2019 

 Δρ. Εβίκα Καραμαγκιώλη Επίκ. Καθηγητής Δημήτρης Γκούσκος 
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