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ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 1
η
 συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας ΤΠΕ της ΓΓΕΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/3/2016 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΓΕΤ ☒ 

 Αλλού  : ☐ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 3h:15m  

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Β. Γογγολίδης  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
α/α Ονομ/μο Ιδιότητα E-mail 

1 Martin Doerr 
Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
 

2 
Αλέξανδρος 

Ρούστας 
Γενικός Δ/ντής IQbility, Όμιλος Quest, εκπρόσωπος ΣΕΒ  

3 Αντώνης Ράμφος 
Delivery Director of the Research and Innovation 

Department, INTRASOFT International  

4 Κοσμάς Βάμβαλης 
Διευθύνων Σύμβουλος, ATLANTIS Engineering, Γενικός 

Γραμματέας ΣΕΠΒΕ  

5 
Σταύρος 

Περαντώνης 
Δ/ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”  

6 
Γιώργος 

Καραντώνης 
Διευθύνων Σύμβουλος, MOTIVIAN (πρώην VCI), Γενικός 

Γραμματέας ΣΕΚΕΕ  

7 
Βασίλης 

Τραπεζάνογλου 

Σύμβουλος Ψηφιακής Καινοτομίας, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρίας DISC AE (Digital Innovation Services 

Center SA), πρώην Σύμβουλος Διοίκησης Eurobank EFG 
 

8 Γιάννης Ιωαννίδης 
Καθηγητής  Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου 

ΑΘΗΝΑ 
 

9 
Γιάννης 

Κομπατσιάρης 
Ερευνητής - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής, 

ΕΚΕΤΑ  

10 Ιωάννα Σαμπράκου 
Γεν. Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπ. 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

11 
Βασίλειος 
Χρηστίδης 

Διευθύνων Σύμβουλος, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES 
AE, Μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ  

12 Σωτήρης Παυλέας Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας  

13 Αγνή Σπηλιώτη 
Δ/ντρια Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών 

& Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΤ  

14 
Αστέρης 

Χατζειπαραδείσης 
Τμημ/ρχης Τμ. Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, ΓΓΕΤ  

15 
Βασίλης 

Γογγολίδης 
Συντονιστής πλατφόρμας ΤΠΕ, Τμ. Σχεδιασμού & 

Προγραμματισμού, ΓΓΕΤ  

16 Ιφιγένεια Σταμέλου 
Συντονίστρια πλατφόρμας Πολιτισμού- Τουρισμού-

Δημιουργικές Βιομηχανίες, ΓΓΕΤ  
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1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κατά την 1

η
 συνάντηση της ομάδας έγινε καταρχήν χαιρετισμός από τον κο Παυλέα και τονίστηκε η 

σημασία της ομάδας στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των δράσεων της ΓΓΕΤ με απώτερο σκοπό 
την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.  
 
Στην συνέχεια, παρουσιάστηκε από την κα Σπηλιώτη ο γενικότερος σχεδιασμός της ΓΓΕΤ και ενέργειες 
που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
την έγκριση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε η έννοια της 
«επιχειρηματικής ανακάλυψης» και η σημασία της στον σχεδιασμό δράσεων. Με βάση αυτά, οι στόχοι 
της συμβουλευτικής ομάδας είναι: 

● Σχεδιασμός πιλοτικής/ών δράσης/εων για τον τομέα 

● Διαμόρφωση σχεδίου δράσης του τομέα για τα έτη 2016-2017 

● Παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

● Πιθανή επικαιροποίηση της στρατηγικής του τομέα 

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί, σύμφωνα με το οποίο 
ο σχεδιασμός των πιλοτικών δράσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί  εντός του Απριλίου 2016. 
 
Κατόπιν, παρουσιάστηκε από τον κο Γογγολίδη η στρατηγική για τον τομέα ΤΠΕ και οι προτεραιότητες 
που έχουν τεθεί από τις συναντήσεις της πλατφόρμας των ΤΠΕ, η οποία έχει συνεδριάσει 2 φορές έως 
σήμερα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η επεξεργασία των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από τα μέλη 
της πλατφόρμας, από την οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει: 

● η εφαρμογή των ΤΠΕ  στον τομέα του Πολιτισμού-Τουρισμού 

● η ενίσχυση/αναβάθμιση του ίδιου του τομέα των ΤΠΕ 

 
Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας. Τα βασικότερα σημεία αυτής είναι: 

1.1. Χρειάζεται να γίνει απλοποίηση των οδηγών εφαρμογής για τις δράσεις που θα σχεδιαστούν. 
Τονίστηκε ότι ακόμα και η ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα που διαθέτει σχετική εμπειρία  
στην σύνταξη προτάσεων, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες  να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των οδηγών εφαρμογής, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν ευελιξία, γεγονός το οποίο 
οδηγεί στην δημιουργία μεγάλου overhead. Για την απλοποίηση ορισμένων διαδικασιών θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί το μητρώο ΓΕΜΗ, αφού γίνουν πρώτα κάποιες βελτιώσεις. 

1.2. Η επιτυχής υλοποίηση των έργων που θα έχει ως αποτέλεσμα ανταγωνιστικά προϊόντα & 
υπηρεσίες και θα αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλήματα, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των 
έργων και όχι μόνο σε λογιστικό επίπεδο. Προτάθηκε μάλιστα ένα ποσοστό του Π/Υ των έργων 
(π.χ 5%) να αξιοποιείται για την ουσιαστική παρακολούθηση και καθοδήγηση των έργων, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η πλέον αποτελεσματική υλοποίησή τους.  

1.3. Ο σχεδιασμός των δράσεων θα πρέπει να είναι μακροχρόνιος και να προκύπτει, κατά το 
δυνατόν, από αξιολόγηση προηγούμενων δράσεων που έχουν υλοποιηθεί. Ειδικά όμως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα πρέπει να προβλέπονται άμεσα βήματα, μικρής χρονικής 
διάρκειας, διότι στις παρούσες συνθήκες  οι επιχειρήσεις αδυνατούν να κάνουν μακροχρόνιο 
σχεδιασμό. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων δεν θα 
πρέπει να επιδιώκεται γενικά, αλλά στοχευμένα, ώστε να ικανοποιεί ανάγκες των 
επιχειρήσεων, όπως άλλωστε προτείνει η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. 

1.4. Η ομάδα (όπως και οι συμβουλευτικές ομάδες για τους άλλους τομείς προτεραιότητας) 
μπορούν να κάνουν προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα, τις οποίες η ΓΓΕΤ να προωθήσει προς τους 
αρμόδιους φορείς. 

 
2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Με βάση την συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

2.1. Η ομάδα θα διαμορφώσει  
2.1.1. μια πιλοτική δράση με εφαρμογή στον τομέα του Πολιτισμού- Τουρισμού-Δημιουργικές 

Βιομηχανίες και  
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2.1.2. μία πιλοτική δράση με εφαρμογή στον τομέα των ΤΠΕ, ως συνέχεια των προτάσεων που 
προέκυψαν από τις 2 συναντήσεις της πλατφόρμας των ΤΠΕ.  

2.2. Για τον σκοπό αυτό, ο συντονιστής της πλατφόρμα κος Γογγολίδης, θα σχεδιάσει ένα πρότυπο 
έγγραφο, στο οποίο τα μέλη της ομάδας θα καταγράψουν τις προτάσεις τους 

2.3. Οι πιλοτική δράση για τον τομέα του Πολιτισμού- Τουρισμού-Δημιουργικές Βιομηχανίες θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τις προτεραιότητες που διαμορφώθηκαν για τον τομέα. Για τον σκοπό 
αυτό η συντονίστρια του τομέα κα Σταμέλου θα αποστείλει στον κο Γογγολίδη τις αντίστοιχες 
προτεραιότητες, ο οποίος στην συνέχεια θα τις θέσει υπόψη των μελών της συμβουλευτικής 
ομάδας των ΤΠΕ.  

2.4. Οι πιλοτικές δράσεις θα έχουν διάρκεια 18 μήνες 
2.5. Θα δημιουργηθεί από τον κο Γογγολίδη ένας ηλεκτρονικός, κοινός  χώρος εργασίας (π.χ Google 

Drive) όπου θα τοποθετηθεί όλο το σχετικό υλικό και στο οποίο θα δοθεί πρόσβαση στα μέλη 
της ομάδας ώστε να υποβάλουν τις προτάσεις τους 

 
 
3. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
Η ατζέντα της συνάντησης καθώς και οι παρουσιάσεις που έγιναν από τα στελέχη της ΓΓΕΤ, είχαν σταλεί 
με mail πριν από την συνάντηση στα μέλη της ομάδας. Επίσης όλο το υλικό που αφορά την εγκεκριμένη 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης έχει αναρτηθεί στο site της ΓΓΕΤ, εδώ. 
 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I466I1249I646I494779&olID=824&neID=824&neTa=92&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI824I0I120I466I1249I0I2&actionID=load

