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Ημερομηνία και ώρα 28.01.2021, 13.00 – 15:00 

Θέμα 
1η Διαδικτυακή Συνάντηση της  Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της 
πλατφόρμας «ΤΠΕ»  

Οργανωτής ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη  

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

• Αθανάσιος Κυριαζής (ΑΚ) (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και 

Καινοτομίας 

• Ιωάννης Κυριακού (ΙΚ) (Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας) 

• Στελέχη ΓΓΕΚ: 

• Αγνή Σπηλιώτη (ΑΣ) 

• Αντώνης Γυπάκης (ΑΓ) 

• Βασίλης Γογγολίδης (ΒΓ) (Υπεύθυνος ΣΟΕ) 

• Μιχάλης Κώτσιας (ΜΚ)  

• Λουίζα Παπαμικρούλη (ΛΠ)  

• Αγάθη Λάγια, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 

• Λιάππα Σοφία, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ΜΟΝΑΔΑ Α1 -Προγραμματισμού & 

Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

• Θεοδώρα Ζαχαριά, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., μέλος Ο.Υ. της Τεχνικής 

Γραμματείας Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης στην Μεταλιγνητική Εποχή  
Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ 

• Βασίλης Κατσαντώνης, Policy Analyst Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς 

Εργασίας ΣΕΒ 
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Μέλη 

Συμβουλευτικής 

Ομάδας Εργασίας 

(ΣΟΕ) 

• Ιωαννίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ερευνητικού 

Κέντρου ΑΘΗΝΑ 

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

• Κασσάνος Αντώνης,  Business Development Director, UNISYSTEMS 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε, εκπρόσωπος ΣΕΒ 

• Βάμβαλης Κοσμάς, European Federation of National Maintenance 

Societies Chairman, Διευθύνων Σύμβουλος ATLANTIS Engineering, 

Μέλος ΔΣ ΣΕΠΒΕ 

• Μακρομάλλης Μάνος, Γενικός Δ/ντής PARKGURU, Γεν. Γραμματέας 

Δ.Σ ΣΕΚΕΕ 

• Ζαμπούλης Ξενοφών, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας 

και Έρευνας (ΙΤΕ) 

• 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 

• 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) 

• Μορόπουλος Νίκος (ΜΝ) 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. 1ο Μέρος: Καλωσόρισμα και οριζόντιες κατευθύνσεις 

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από την κα Α. Σπηλιώτη, Δ/ντρια Δ/νσης 

Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΚ προς όλους 

τους συμμετέχοντες και τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας των ομάδων στον σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση των δράσεων της ΓΓΕΚ για τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ.   
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Συνεχίζοντας τους χαιρετισμούς, ακολούθησε ο κος Ι. Κυριακού, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, 

τονίζοντας τη σημασία της ΕΣΕΤΑΚ και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που αποτελεί μία από 

τις βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Βασικές κατευθύνσεις αποτελούν: η έννοια του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού (ενιαία και κοινή για όλους τους τομείς), η στρατηγική κατεύθυνση 

για την ενίσχυση των ΜΜΕ, της διαφοροποίησης και αναβάθμισης των εγχώρια παραγόμενων 

προϊόντων και της Βιομηχανικής Μετάβασης διαμέσου ανάλογων έργων σε κάθε τομέα καθώς και 

της ενίσχυσης των δεξιοτήτων.  

Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο κος Αθ. Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, 

ευχαριστώντας και καλωσορίζοντας όλους τους συμμετέχοντες των Συμβουλευτικών Ομάδων 

Εργασίας. Τόνισε ότι η ΓΓΕΚ φιλοδοξεί να εντοπίσει και να εξειδικεύσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις 

στο χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας που θα ενισχύσουν τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό 

πρότυπο, το οποίο θα βασίζεται στη γνώση, θα αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος της 

κοινωνίας και της οικονομίας. Οι οκτώ κρίσιμοι τομείς καταλαμβάνουν όλο το φάσμα της ελληνικής 

οικονομίας και είναι δυναμικοί, που σημαίνει ότι εξελίσσονται και δεν παραμένουν στάσιμοι σε ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Τόνισε τη σημασία των ΣΟΕ στο όλο εγχείρημα, αφού αποτελούν 

όργανα που θα βοηθήσουν τη διαβούλευση, θα προετοιμάσουν εισηγήσεις και θα αξιοποιήσουν τα 

αποτελέσματά της.   

Η κα Α. Σπηλιώτη παρουσίασε εν συντομία τα βασικά στοιχεία της ΕΣΕΤΑΚ και της ΔΕΑ, και έπειτα ο 

κος Β. Γογγολίδης παρουσίασε πιο αναλυτικά τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ). 

2. 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 του τομέα αναφερόμενος στα εξής: 

1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα 

2. Διάρθρωση του τομέα 

3. Επιδόσεις ΕΤΑΚ κατά την περίοδο 2014 – 2020  

4. Θέματα προς συζήτηση 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, αναφέρθηκαν τα εξής συμπεράσματα και επόμενες ενέργειες: 

1. Από μια πρώτη εκτίμηση των σχολίων που διατυπώθηκαν από ορισμένα μέλη, διαφαίνεται ότι 

προτείνεται να παραμείνει η θεματική εξειδίκευση στο τρίτο επίπεδο (προτεραιότητες) και στην 

πορεία των εργασιών, βάσει και των προτάσεων που θα υποβληθούν από την ΣΟΕ αλλά και κατά 

την δημόσια διαβούλευση, να κριθεί αν ο σχεδιασμός θα γίνει στο δεύτερο επίπεδο (Περιοχή 

Παρέμβασης) ή αν θα παραμείνει στο τρίτο επίπεδο. 

2. Να αναζητήσει η ΣΟΕ τρόπους ώστε να δοθούν κίνητρα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

από δράσεις όπως του ΕΔΚ. Τονίστηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις σε υποκλάδους των ΤΠΕ το 70% 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών προέρχονται από εισαγωγές. Παράλληλα, είναι σημαντικό να 

προσδιοριστεί η επίδραση ενός ερευνητικού έργου στις επιχειρήσεις που το υλοποίησαν. Για τον 

σκοπό αυτό, θα μπορούσε να γίνει συσχετισμός της χρηματοδότησης ενός νέου ερευνητικού 

έργου με την αποτίμηση της επίδρασης τυχόν παλαιότερου (για παράδειγμα 10% της νέας 

χρηματοδότησης να χορηγείται εφόσον αποτιμηθεί μια τυχόν προγενέστερη) 

3. Τονίστηκε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα η διαθεματικότητα και θα πρέπει να εξεταστεί σε 

βάθος. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί πώς ο τομέας των ΤΠΕ μπορεί να καλύψει και ανάγκες 
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άλλων επιχειρήσεων εκτός του κλάδου, που δεν θέλουν να εξειδικευτούν στον τομέα αλλά να 

αναπτύξουν κάποιες εφαρμογές. 

4. Τονίστηκε ότι η ΣΟΕ κατά τον σχεδιασμό των δράσεων αλλά και την προτεραιοποίηση θα πρέπει 

να λάβει υπόψη της και τις επιπτώσεις του COVID 19, την τάση ενίσχυσης της τηλεργασίας, αλλά 

και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης σε προϊόντα και υπηρεσίες.   

5. Επίσης επισημάνθηκε ότι κατά τον σχεδιασμό των δράσεων και την προτεραιοποίηση, η ΣΟΕ θα 

πρέπει να λάβει υπόψη και τους άλλους ειδικούς στόχους (π.χ. ψηφιοποίηση, ανταγωνιστικότητα 

ΜΜΕ, δεξιότητες για βιομηχανική μετάβαση κ.α.). Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί σε αυτήν την 

προγραμματική περίοδο και η συνεργασία της ΓΓΕΚ με την ΓΓΒ σε πρώτη φάση καθώς και με το 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

6. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε ότι οι δεξιότητες αποτελούν κομβικό στοιχείο (όχι μόνο στις ΤΠΕ) 

και θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσής τους, καθώς η ζήτηση σε προσωπικό σε πολλές 

περιπτώσεις δεν καλύπτεται. Εδώ θα είναι χρήσιμη η συμβολή του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και η συνάφεια των προτεινόμενων δράσεων με αυτές που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2025. 

7. Πολύ σημαντική παράμετρος στον τομέα των ΤΠΕ είναι και η ευαισθητοποίηση (awareness) των 

πολιτών και ειδικά του μαθητικού πληθυσμού για τον ρόλο του τομέα. Πιθανόν, εξειδικευμένοι 

άνθρωποι των Κοινωνικών Επιστημών να μπορούσαν να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

8. Όλο το διαθέσιμο υλικό θα ανεβεί σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ. 

9. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων. 


