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Πρωτοβουλία e-Skills Week 2010 

H πρωτοβουλία e-Skills Week 2010 
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίη-

ση σχετικά με την αυξανόμενη ζήτηση 
επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση 
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών από την αγορά εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο DIGITALEUROPE (Ευρωπαϊκός Σύνδε-
σμος Βιομηχανίας Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών) και το European Schoolnet σε 
συνεργασία με 20 εθνικούς εταίρους, θα 
υλοποιήσουν μια σειρά από προγραμμα-
τισμένες ενέργειες δημοσιότητας με στόχο 
να προωθήσουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
τις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ταυτόχρο-
να θα επιδιωχθεί η ενεργός συμμετο-
χή όλων των ενδιαφερομένων μερών 
(stakeholders) σε Εθνικό επίπεδο. 

Οι δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις του 
κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και τα σχολεία 
και οι μαθητές εργάζονται από κοινού για 
να οργανωθούν μια σειρά από ενέργειες, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, επισκέψεις σχο-
λείων, και διαγωνισμοί για να υπογραμμί-
σει τη σπουδαιότητα των δεξιοτήτων ΤΠΕ 
στη σημερινή κοινωνία και το ευρύ φά-
σμα ευκαιριών απασχόλησης στην κλάδο.
Η εκστρατεία αποσκοπεί στην αύξηση των 
δεξιοτήτων ΤΠΕ μεταξύ των επαγγελμα-
τιών και να ενθαρρύνουν περισσότερους 
νέους να επιλέξουν σταδιοδρομία και 
σπουδές που έχουν σχέση με τις ΤΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή e-Skills Week 2010 αναμένε-
ται να φέρει κοντά 300.000 συμμετέχοντες 
με περισσότερες από 100 δραστηριότη-
τες. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 
στις 21 συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιτα-
λία, Κύπρος, Λιθουανία, Νορβηγία, Ολ-

λανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία) 
στην Ευρώπη και θα ολοκληρωθούν με 
κεντρική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με 
την παρουσία του προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κυρίου José Manuel 
Barroso και των αντίστοιχων Επιτρόπων 
της ΕΕ. Η υλοποίηση των εκδηλώσεων - 
δράσεων σε τοπικό επίπεδο θα πραγμα-
τοποιηθούν μέχρι και τον Μάρτιο 2010, 
ενώ η κεντρική εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί κατά την πρώτη εβδομάδα του 
Μαρτίου 2010.

Η πρωτοβουλία e-Skills Week 2010 χρη-
ματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση για 
τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ξεκινή-
σει αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής e-skills της Ευρω-
παϊκής  Ένωσης.

Ο ρόλος του ΣΕΠΕ
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας θα είναι ο Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα συντονίζοντας 
τις δράσεις για την e-Skills Week 2010, που περιλαμβάνουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις εργασίας (workshops), κεντρική 
εκδήλωση, ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού, κ.ά. Οι παραπάνω δραστηριότητες - εκδηλώσεις έχουν 
ως στόχο τη διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα, ώστε να προσδιοριστεί μια εθνική στρατηγική 
σχετικά με τις δεξιότητες σε ΤΠΕ και την εξειδίκευση σε eSkills. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Εθνικό εταίρο της Κύπρου θα 
πραγματοποιηθεί μια ανάλογη κοινή εκδήλωση.
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12o Mundialito Πληροφορικής

Με συμμετοχή εφτά ομάδων διεξήχθη και φέτος το 12ο 
Mundialito Πληροφορικής του ΣΕΠΕ, στο αθλητικό κέντρο 
Alma Club στον Άλιμο. Οι ομάδες που έλαβαν μέρος είναι, με 
αλφαβητική σειρά: CYTA HELLAS, DATA CONCEPT, ERICSSON, 
FORTHNET, HELLAS ONLINE, INFO-QUEST, SAP HELLAS.

Οι αγώνες διεξάγονταν κάθε Σάββατο από τις 12:30 μέχρι τις 
17:00 και η είσοδος ήταν, όπως πάντα, ελεύθερη για το κοινό.  
Το 12ο Mundialito Πληροφορικής έληξε με νικήτρια ομάδα 
την INFO-QUEST. Δεύτερη κατετάγη η ομάδα της FORTHNET, 
ενώ στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, νικήτρια αναδείχθη-
κε η HELLAS ONLINE. Τα αποτελέσματα των τελικών του πρω-
ταθλήματος ήταν:
Μικρός τελικός: HELLAS ONLINE - CYTA HELLAS 6 - 4. 
Μεγάλος τελικός: INFO-QUEST - FORTHNET 3 - 1. 
Η τελετή λήξης στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελ-
φοι και φίλοι των πρωταγωνιστών, έγινε στις 4 Ιουλίου 2009. 
Το παρών στην τελετή λήξης του Μουντιαλίτο έδωσαν η κυρία 
Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας του ΣΕΠΕ και ο κύριος 

Αντώνης Γλύκας, Γενικός Γραμ-
ματέας των παλαιμάχων ποδο-
σφαιριστών του Ολυμπιακού, οι 
οποίοι έκαναν τις βραβεύσεις.

Τιμητικές πλακέτες για την προ-
σφορά τους στο 12ο Μουντιαλί-
το Πληροφορικής απονεμήθη-
καν στους: Αντώνη Γλύκα, Γενικό Γραμματέα των παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, Παντελή Τζωρτζάκη, Πρόε-
δρο ΔΣ ΣΕΠΕ, Γιάννη Θεοδωρόπουλο, Α΄ Εκτελεστικό Αντιπρό-
εδρο ΔΣ ΣΕΠΕ, Γιάννη Τσιαδή, Μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ, Γιάννη Σύρρο, 
Γενικό Διευθυντή ΣΕΠΕ και το Alma Club.

Τα αποτελέσματα των αγωνιστικών, τη βαθμολογία του 
τουρνουά και τους σκόρερ μπορείτε να τα αναζητήσετε 
στο portal του ΣΕΠΕ, www.sepe.gr. 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
οργάνωσε το 4ο Μεσογειακό Συνέδριο Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου ο ΣΕΠΕ παρείχε 
την υποστήριξή του. Η συγκεκριμένη διεθνής συνάντηση θεωρήθηκε από τις πιο σημαντικές 
στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων διεθνώς και ήταν επίσημο συνέδριο της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΙS) με την υποστήριξη της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Επεξεργασίας Πληροφοριών (IFIP).

Υπήρξε συμμετοχή 300 και πάνω εμπειρογνωμόνων από 30 και πλέον χώρες, με 160 ομιλίες κυρίως από τις χώρες της Με-
σογείου όπου συζητήθηκαν θέματα των συστημάτων πληροφορικής, όπως νέες εφαρμογές/ υπηρεσίες, νέες τεχνικές ανά-
πτυξης συστημάτων, αναγκαίες πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις, πρωτοποριακές περιπτώσεις (best-practices), εξελίξεις 
σε θέματα τεχνολογιών και υποδομών, μελλοντικά σενάρια αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ. 

Στο χώρο υποδοχής διανεμήθηκε έντυπο υλικό του ΣΕΠΕ.

25 - 27 Σεπτεμβρίου 2009 4ο Μεσογειακό Συνέδριο 
Πληροφοριακών Συστημάτων



Τεύχος 31

IT Directors Forum `0915 Οκτωβρίου 2009

Στόχος του συνεδρίου, που πραγματοποιή-
θηκε με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, ήταν να 

αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι Οργανισμοί Πληροφορικής σήμερα, μέσα 
από την αποτύπωση της σημερινής τοποθέτη-
σης, προσαρμοστικότητας και συνεισφοράς τους 
στο business, αλλά και να αναλύσει το μετασχη-
ματισμό τόσο του ίδιου του ΙΤ Οργανισμού όσο και των στελεχών του προς μια νέα κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας και της 
υπολογίσιμης συνεισφοράς τους στο bottom line.

Το IT Directors Forum απευθύνθηκε σε υψηλόβαθμα στελέχη από όλες τις βαθμίδες και μονάδες οργανισμών και επιχειρήσεων, 
όπως: Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πληροφορικής, Διευθυντές Οργάνωσης και Λειτουργιών, Οικονομικούς Διευθυντές, κ.λπ.

Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο του Συνεδρίου από όπου οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις του ΣΕΠΕ.

11ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών 
Info-Com World

3 Νοεμβρίου 2009

Το Info-Com World διοργανώνεται από 
τη Smart Press με σκοπό να αποτελέσει 
τη σημαντικότερη διοργάνωση στην νο-
τιανατολική Ευρώπη όσον αφορά στο 
χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως 
αυτός έχει διαμορφωθεί πλέον με βάση 
τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της ευ-
ρυζωνικότητας και της σύγκλισης των τε-
χνολογιών επικοινωνιών, πληροφορικής 
και media. Το Συνέδριο πραγματοποιή-
θηκε με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.
Το 11ο Συνέδριο Info-Com World απο-
τέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης 

της αγοράς, των θεσμικών παραγό-
ντων, αλλά και των αρμόδιων κυβερ-
νητικών φορέων. Οι σημαντικοί ομιλη-
τές, σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες της 
πολιτικής ηγεσίας καθήλωσαν και φέτος 
το κοινό του Συνεδρίου που ξεπέρασε, 
για μια ακόμα χρονιά, τους 2.000 συ-
νέδρους. 

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, εκ μέ-
ρους του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό 
η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της 
υποδοχής του συνεδρίου, από όπου οι 
επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις δρά-
σεις του Συνδέσμου.

e-Learning 
expo 2009

10 - 11 Οκτωβρίου 2009

Σκοπός της έκθεσης, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελ-
λάδας, ήταν να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαί-
δευση καθώς και τη δια βίου μάθηση με στόχο την αναβάθμιση 
της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των σχολικών συστη-
μάτων και των προγραμμάτων δια βίου μάθησης της Ευρώπης. H 
e-Learning expo, είναι η πρώτη έκθεση που παρουσίασε προϊό-
ντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα.

Στην έκθεση πραγματοποιήθηκαν τεχνολογικές παρουσιάσεις, 
ανοιχτές συζητήσεις με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιδείξεις εκ-
παιδευτικού λογισμικού, προβολή μαθησιακού περιεχομένου, εκ-
παιδευτικών παιχνιδιών και εξοπλισμού ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της εκδήλωσης από όπου οι 
επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις του 
Συνδέσμου μας.
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