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Ημερομηνία και ώρα 13.04.2021, 13.00 – 15:15 

Θέμα 
2η 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) 

• Αντώνης Γυπάκης (ΑΓ) (ΓΓΕΚ-Συντονιστής Περιβάλλον - Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία) 

• Μάρα Χαχαμίδου (ΜΧ) (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ-Συντονίστρια τομέα Υλικών 

και Κατασκευών) 

• Λουϊζα Παπαμικρούλη (ΛΠ) (ΓΓΕΚ-Συντονίστρια τομέα Ενέργειας) 

• Μαρία Λιανού (ΓΓΕΚ) 

• Πέγκυ Μόσχου (ΓΓΕΚ) 

• 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,  

• Γκιζελής Ευάγγελος, Γενικός Δ/ντής Gizelis Robotics, εκπρόσωπος ΣΕΒ 

• Βάμβαλης Κοσμάς, European Federation of National Maintenance 

Societies Chairman, Διευθύνων Σύμβουλος ATLANTIS Engineering, 

Μέλος ΔΣ ΣΕΠΒΕ 

• Κομπατσιάρης Ιωάννης, Δ/ντής Ερευνών - Ινστιτούτο Πληροφορικής 

και Τηλεματικής, ΕΚΕΤΑ 

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

Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”  

• Τραπεζάνογλου Βασίλειος, Σύμβουλος Διοίκησης Viva Wallet AE και 

Πρόεδρος ΔΣ Viva Bank  

• Χρηστίδης Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος, KNOWLEDGE 

BROADBAND SERVICES AE, Εκπρόσωπος ΣΕΠΕ 

• Δρ. Κωττάκης Ιωάννης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας & Επιχειρηματικών Εφαρμογών, 

εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
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• Αργυρίου Αθανάσιος, Στέλεχος του Τμήματος Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας & 

Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους 

Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας 

•  

Λοιποί 
συμμετέχοντες: 

• Εκπρόσωποι του Συμβούλου (PLANET A.E.) 

• Αλέξανδρος Νιώρας (ΑΜ) 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο Μέρος: Καλωσόρισμα και οριζόντιες κατευθύνσεις 

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από την κo. B. Γογγολίδη, συντονιστή της 

ΣΟΕ του τομέα των ΤΠΕ. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε  ο κος Αντώνης Γυπάκης, Προϊστάμενος 

Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΚ προς 

όλους τους συμμετέχοντες της ΣΟΕ, αναφέροντας ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό κατά τις 2ες 

συναντήσεις των ΣΟΕ να οριστικοποιηθούν οι περιοχές παρέμβασης των τομέων δεδομένου ότι στην 

παρούσα φάση η Εθνική Στρατηγική δε στοχεύει την λεπτομερειακή ανάλυση των θεματικών 

προτεραιοτήτων.  

2ο Μέρος: Συνάντηση ΣΟΕ / Προτάσεις – Συμπεράσματα – Ενέργειες  

Στη συνέχεια, ξεκίνησαν οι εργασίες της ΣΟΕ του τομέα «ΤΠΕ» με τον κο Βασίλη Γογγολίδη να 

πραγματοποιεί μια σύντομη παρουσίαση των αποδελτιωμένων απαντήσεων επί των 

ερωτηματολογίων. Ειδικότερα η παρουσίαση αναφέρθηκε στα εξής:  

1. Θεματικές προτεραιότητες/εστίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

2. Αλυσίδες αξίας που θα ενδυναμωθούν μέσω της ανάπτυξης καινοτομιών 

3. Επίπεδο εξειδίκευσης θεματικών προτεραιοτήτων 

4. Διατομεακές προσεγγίσεις 

5. (Επανα)κατάρτιση / αναβάθμιση δεξιοτήτων 

6. Κριτήρια επιλογής θεματικών προτεραιοτήτων 

7. Συμπεράσματα 

Για κάθε μία από τις ανωτέρω ενότητες ο Συντονιστής παρουσίασε και ζήτησε το σχολιασμό της 

ομάδας σε συγκεκριμένα ζητήματα και ερωτήματα που επισημάνθηκαν κατά την παρουσίαση σε 

κάθε ενότητα. 

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση των μελών της ΣΟΕ του τομέα των ΤΠΕ, η οποία επικεντρώθηκε 

σε μεγάλο βαθμό στην οριστικοποίηση των Περιοχών Παρέμβασης (2ο επίπεδο) και εν μέρη στις 

συνεπακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν στο 3ο επίπεδο (θεματικές Προτεραιότητες), βάσει των 

προτεινόμενων αλλαγών στις Περιοχές Παρέμβασης.   

Ως αποτέλεσμα του εκτεταμένου διαλόγου, προτάθηκαν ομόφωνα από τα μέλη τις ΣΟΕ οι ακόλουθες 

Περιοχές Παρέμβασης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027: 

▪ Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών  

▪ Έξυπνα δίκτυα & Υπηρεσίες (Αναδιατύπωση της Περιοχής Παρέμβασης «Διαδίκτυο του 
μέλλοντος» της περιόδου 2014-2020) 

▪ Τεχνητή Νοημοσύνη (Νέα Περιοχή Παρέμβασης – Αναβάθμιση από το 3ο επίπεδο σε 
σύγκριση με την προγραμματική περίοδο 2014-2020) 

▪ Ρομποτική 

▪ Αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανών (Νέα Περιοχή Παρέμβασης) 

▪ Έξυπνη, ψηφιοποιημένη μεταποίηση (Αναδιατύπωση της Περιοχής Παρέμβασης 
«Εργοστάσια του Μέλλοντος» της περιόδου 2014-2020 ) 
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▪ Εξαρτήματα και συστήματα 

▪ Ασφάλεια, Κυβερνοασφάλεια και Διαδικτυακή Εμπιστοσύνη (Αναδιατύπωση) 

▪ Έμπιστες, αποκεντρωμένες συστοιχίες πληροφοριών (Νέα Περιοχή Παρέμβασης – 
Αναβάθμιση από το 3ο επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 
2014-2020) 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

▪ Αποστολή από τον συντονιστή (κο. Βασίλειο Γογγολίδη) των επικαιροποιημένων Περιοχών 
Παρέμβασης (2ο Επίπεδο) με μία σύντομη αναφορά των Προτεραιοτήτων που θα 
περιλαμβάνονται σε αυτές (3ο επίπεδο). 

▪  Τα μέλη της ΣΟΕ θα:  

o σχολιάσουν και θα προσθέσουν πληροφορίες ως προς τις Προτεραιότητες (3ο 
επίπεδο) που θα συμπεριληφθούν στις Περιοχές Παρέμβασης πριν την διενέργεια 
της 3 ΣΟΕ. Η προσέγγιση των προτεραιοτήτων (3ου επιπέδου) δεν χρειάζεται να είναι 
περιοριστική/ εξαντλητική σε αυτή τη φάση κατά την προετοιμασία του κειμένου 
Στρατηγικής και θα μπορεί να εξειδικεύεται ανάλογα με το χρηματοδοτικό εργαλείο. 

o κατατάξουν τις Περιοχές Παρέμβασης που συμφωνήθηκαν κατά φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας 

▪ Η ΣΟ θα συνεδριάσει ξανά για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων. Προτεινόμενη 
ημ/νία συνάντησης είναι η 26/4/2021. 

▪ Σύνθεση συναινετικού κειμένου επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων, 
η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου (όπως το Παράρτημα 2 της Στρατηγικής 
2014-2020) 

  


