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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε ταυτόχρονα με την 

τελική συνάντηση του έργου στη Σόφια της 

Βουλγαρίας, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι 

του έργου. Το συνέδριο οργανώθηκε ως διεθνές 

συνέδριο και διεξήχθη στα αγγλικά, με 

εξασφαλισμένες διαδοχικές μεταφραστικές 

υπηρεσίες (EN-BG-EN). Το συνέδριο οργανώθηκε 

ως μονοήμερη εκδήλωση για τουλάχιστον 80 

συμμετέχοντες – εκπροσώπους όλων των 

οργανώσεων εταίρων, εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, παρόχων ΕΕΚ, ΜΜΕ και εταιρειών, 

οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. Το συνέδριο είχε 

ως στόχο τη διάδοση, αξιοποίηση και αξιοποίηση 

των αναπτυγμένων προϊόντων του έργου. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, σε συμμόρφωση 

με την εντολή του Υπουργού Υγείας της 

Βουλγαρίας, μόνο 30 άτομα επετράπη να 

συμμετάσχουν φυσικά στην αίθουσα συνεδριάσεων 

και τα υπόλοιπα παρακολούθησαν την εκδήλωση 

διαδικτυακά. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 

30 Σεπτεμβρίου 2021 στο Vitosha Park Hotel – 

Σόφια και διαδικτυακά στο ZOOM. 

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς ο κ. Ludmil 

Kovachev, Εκτελεστικός Διευθυντής του ITPIO, 

Βουλγαρία και ο καθηγητής Jivko Draganov, 

Διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, UNWE, Βουλγαρία. 

Ακολούθησε κεντρική ομιλία: Οι τεχνολογίες IloT 

στην καθημερινή ζωή των εταιρειών από τον Καθ. 
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Valentin Kisimov, UNWE, Βουλγαρία. Οι στόχοι, οι 

στόχοι, τα κύρια αποτελέσματα και η κοινοπραξία 

του έργου παρουσιάστηκαν από τον Αναπλ. καθ. 

Ivan Stoychev, IPS, UNWE, Βουλγαρία. Μια 

διακρατική έκθεση για την ανάπτυξη του IloT 

παρουσίασε η κα Sigita Jasinska, PIB, Λετονία, και 

ακολούθησαν παρουσιάσεις του Σώματος Γνώσης 

του IloT από τον Αναπλ. καθ. Luben Boyanov, 

UNWE, Βουλγαρία, και της IlotNet Specialized 

Social Media Platform από τον Καθ. Valentin 

Kisimov και τον κ. Venko Andonov, UNWE, 

Βουλγαρία. 

Οι διαβουλεύσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με 

το Σώμα Γνώσης του IloT και την Εξειδικευμένη 

Πλατφόρμα αναφέρθηκαν από όλα τα PP. Η 

Εκπαιδευτική Ενότητα Ilot: Επιχειρηματική 

Στρατηγική και Καινοτομία αναφέρθηκε από την κα 

Παναγιώτα Κωνσταντή, CSI, Κύπρος. Η πιλοτική 

εφαρμογή και ενημέρωση του συστήματος 

διαχείρισης και εκπαίδευσης του IloTNet 

παρουσιάστηκε από το ITPIO της Βουλγαρίας. Η 

αξιολόγηση της σκοπιμότητας των αποτελεσμάτων 

του έργου έγινε από όλες τις χώρες εταίρους. 

Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων έγινε από το ITPIO 

της Βουλγαρίας και η εκδήλωση έκλεισε.  

 

 

 

IPS - Institute for Postgraduate Studies (BG) 
Ιστοσελίδα:  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO - Institute For Training Of Personnel In International Organisations (BG) 
Ιστοσελίδα: www.itpio.eu 

 

 

PBI - Vocational Education Association (LV) 
Ιστοσελίδα: http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT) 
Ιστοσελίδα: www.tucep.org 

 

 

Halsingland Education Association (SE) 
Ιστοσελίδα: www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL) 
Ιστοσελίδα: www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab - Research Innovation and Development Lab P.C. (EL) 
Ιστοσελίδα: www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (EL) 
Ιστοσελίδα: www.dimitra.gr 

 

 

CSI - Center for Social Innovation (CY) 
Ιστοσελίδα: www.csicy.com 
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