
	  
Θεσσαλονίκη, 23/5/2014 

Δελτίο Τύπου 

Xinis Education Festival 2014: 

Εξελίξεις στον χώρο των Ηλεκτρονικών 

 

Η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας µας τα 
τελευταία χρόνια, µε τις εξελιγµένες ηλεκτρονικές κατασκευές και την 
ροµποτική, να χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην 
επαγγελµατική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, καθώς και στην 
διαβίωση και την ψυχαγωγία των ανθρώπων. Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος 
ΞΥΝΗ Μακεδονίας, στο πλαίσιο του «Xinis Education Festival ’14», 
διοργανώνει δύο πολύ ενδιαφέροντα δωρεάν σεµινάρια, σχετικά µε τις 
πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ηλεκτρονικών. 

Την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 στις 17.30, ο κ. Γεώργιος Πρεφτίτσης, 
Φυσικός M.S. Καθηγητής Μ.Ε., ο κ. Χρήστος Λυτροσυγγούνης, Φυσικός 
Α.Π.Θ. και ο κ. Ανδρέας Δηµόπουλος, Ηλεκτρονικός Απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ - 
Κατασκευαστής Ροµπότ, θα παρουσιάσουν τρία σηµαντικά θέµατα του 
χώρου.  Ο κ. Πρεφτίτσης, θα αναλύσει την µέτρηση ταλαντώσεων – αποστάσεων, 
ο κ. Λυτροσυγγούνης, θα παρουσιάσει το πρόγραµµα Arduino, πραγµατοποιώντας 
παράλληλα ζωντανή επίδειξη ροµποτικών εφαρµογών και τέλος ο κ. Δηµόπουλος 
θα κάνει επίδειξη νέων ηλεκτρονικών κατασκευών. Το σεµινάριο θα 
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα ΔΙ.Κ.Ε.Π. (4ος όροφος), κτίριο ΒΙΕΝΝΗ, 
Εγνατία 2-4. 

Ο κ. Δηµήτριος Σαµψωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., την Τετάρτη 28 
Μαΐου στις 17.30, θα παρουσιάσει το σεµινάριο µε θέµα: «Πείραµα CERN: 
Μποζόνιο του Higgs». Κατά την διάρκεια του σεµιναρίου, ο κ. Σαµψωνίδης θα 
αναλύσει µε επιστηµονικά δεδοµένα, τη διαδικασία που ακολούθησαν οι 
επιστήµονες του CERN, τις δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουν για την 
ολοκλήρωση του πειράµατος, καθώς και την σηµαντικότητα της «ανακάλυψης». 
Το σεµινάριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα ΔΙ.Κ.Ε.Π. (4ος όροφος), κτίριο 
ΒΙΕΝΝΗ, Εγνατία 2-4. 

Σε όλους τους συµµετέχοντες, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για 
να εµπλουτίσουν το βιογραφικό τους! 

Γίνετε µέλος του Xinis Education Festival 2014 και αποκτήστε το V.I.P. Pass 
µε το οποίο θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις δωρεάν 
εκδηλώσεις από τον Μάρτιο µέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

Αποκτήστε τώρα το V.I.P. Pass 



	  
 

Xinis Education Festival 2014: GREECE…4WARD! 
http://www.xinisfestival.edu.gr 

 
 

Με την παράκληση της δηµοσίευσης! 


