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Ημερομηνία και ώρα 4.10.2021, 12.00 – 14:00 

Θέμα 
4η Διαδικτυακή Συνάντηση της  Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της 
πλατφόρμας «ΤΠΕ»  

Οργανωτής ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη  

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων 

• Βασίλης Γογγολίδης (ΒΓ) (ΓΓΕΚ-Συντονιστής ΤΠΕ) 

• Μάριος Κόνιαρης (ΜΚ) (ΓΓΕΚ-Συντονιστής τομέα Αγροδιατροφής) 

• Αγάθη Λάγια, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 

Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ 

• Βασίλης Κατσαντώνης, Policy Analyst Τομέα Απασχόλησης και 

Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ 

Μέλη ΣΟΕ 
• Ιωαννίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών,  

• Βάμβαλης Κοσμάς, European Federation of National Maintenance 

Societies Chairman, Διευθύνων Σύμβουλος ATLANTIS Engineering, 

Μέλος ΔΣ ΣΕΠΒΕ, μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ 

• Κομπατσιάρης Ιωάννης, Δ/ντής Ερευνών - Ινστιτούτο Πληροφορικής 

και Τηλεματικής, ΕΚΕΤΑ 

• Περαντώνης Σταύρος, Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”  

• Αργυρίου Αθανάσιος, Στέλεχος του Τμ. Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας & 

Πρόσβασης των MME στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς, 

εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

• Ζαμπούλης Ξενοφών, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας 

και Έρευνας (ΙΤΕ) 

• Χρηστίδης Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος, KNOWLEDGE 

BROADBAND SERVICES AE, Εκπρόσωπος ΣΕΠΕ 

Λοιποί 
συμμετέχοντες: 

• Εκπρόσωποι του Συμβούλου (PLANET A.E.) 

• Αλέξανδρος Νιώρας (ΑΜ) 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο Μέρος: Στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στην ανοιχτή διαβούλευση/Αξιολόγηση 

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από την κo. B. Γογγολίδη, συντονιστή της 
ΣΟΕ του τομέα των ΤΠΕ. Στη συνέχεια ο κ. Γογγολίδης παρουσίασε ορισμένα στατιστικά στοιχεία από 
την συμμετοχή που καταγράφηκε στην διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΓΓΕΚ στις 
12/7/2021 ( https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27 ) καθώς και στοιχεία από την έρευνα ικανοποίησης 
των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν 
πολύ καλή έως Άριστη σε ποσοστό περίπου 90% την εκδήλωση, τις παρουσιάσεις και την τεχνική 
διοργάνωση και χαρακτήρισαν πολύ χρήσιμη έως εξαιρετικά χρήσιμη την εκδήλωση. 

https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27
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2ο Μέρος: Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο διαβούλευσης 

Στο 2ο μέρος, ο κ. Γογγολίδης παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με τα σχόλια που υποβλήθηκαν 
αναφορικά με τον τομέα. Συγκεκριμένα, προτάσεις υποβλήθηκαν: 

• στην ανοιχτή διαβούλευση 

• από το ΤΕΣ Πληροφορικής 

• από το ΤΕΣ Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΔ&ΠΝ) 

• από το ΤΕΣ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κ&ΑΕ) 

• από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕ ΚΜ) 

Τα μέλη της συμβουλευτικής ενημερώθηκαν επίσης ότι ο τομέας των ΤΠΕ, σύμφωνα με μελέτη της 

Γεν. Γραμ. Δημοσίων & ΕΣΠΑ , μετονομάζεται σε «Ψηφιακές Τεχνολογίες», χωρίς να επηρεάζεται 

όμως η ανάλυση σε Περιοχές Παρέμβασης που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα. 

3ο Μέρος: Συνάντηση ΣΟΕ / Προτάσεις – Συμπεράσματα – Ενέργειες  

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση των μελών της ΣΟΕ του τομέα των ΤΠΕ, η οποία επικεντρώθηκε 
στην οριστικοποίηση των Προτεραιοτήτων (3ο επίπεδο) και εν μέρη σε μικρές αλλαγές στο λεκτικό 
των Περιοχών Παρέμβασης (2ο επίπεδο). Από την συζήτηση συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Η ταξινόμηση των Περιοχών Παρέμβασης του τομέα είχε συζητηθεί κατά την 1η συνάντηση 
της συμβουλευτικής ομάδας και διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ενδιαφέρον που είχε 
εκδηλωθεί ανά Περιοχή Παρέμβασης στην εμβληματική δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ». Για τον λόγο αυτό, δεν κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθεί διαφορετική ταξινόμηση 
που προτάθηκε. 

2. Οριστικοποιήθηκαν οι Προτεραιότητες της 1ης Περιοχής Παρέμβασης του τομέα, η οποία 
μετονομάστηκε σε «1. Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων περιεχομένου και 
πληροφοριών». 

3. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν τόσο κατά την ανοιχτή 
διαβούλευση, όσο και από τα ΤΕΣ, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί μία επιπλέον Περιοχή 
Παρέμβασης σχετικά με Κβαντικούς υπολογιστές και κβαντικές τεχνολογίες στην οποία θα 
ενσωματωθούν οι Προτεραιότητες που έχουν προταθεί στις υπόλοιπες Περιοχές 
Παρέμβασης 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση και χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι Προτεραιότητες, 
συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

▪ Αποστολή άμεσα από τον συντονιστή (κο. Βασίλειο Γογγολίδη) Πίνακα με τις Περιοχές 
Παρέμβασης (2ο Επίπεδο), προκειμένου τα μέλη να καταγράψουν την προτίμησή τους να 
διατυπώσουν σχετική εισήγηση . 

▪ Αποστολή από τον συντονιστή του πίνακα που περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα σχόλια που 
υποβλήθηκαν για τον τομέα , όπως διαμορφώθηκε μετά την σημερινή συζήτηση.  

▪ Προγραμματισμός στο άμεσο μέλλον της επόμενης συνάντησης, προκειμένου να 
οριστικοποιηθούν οι Προτεραιότητες. Αναφέρθηκαν στο σημείο αυτό από τον κ. Β. Γογγολίδη 
οι πιέσεις από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης.  


