Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) αποτελεί θεσμικό συνομιλητή
και εταίρο της πολιτείας, µε βασικό στρατηγικό πυλώνα τη δημιουργία μίας σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας
και τη διάχυση της τεχνολογίας παντού και σε όλους.
Στη νέα πραγματικότητα, που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, η τεχνολογία, τόσο στην Ευρώπη
όσο και στην Ελλάδα, κατέχει καίριο ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την κοινωνία και
την οικονομία. Ο ΣΕΠΕ, από την πρώτη στιγμή, συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις, προκειμένου ο κλάδος
ψηφιακής τεχνολογίας να αποτελέσει τον αναγκαίο καταλύτη για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και
την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις, 260.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και κύκλο εργασιών
€13,3 δισ. το 2020, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ, οι επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας
συνέβαλαν καθοριστικά στη βέλτιστη στήριξη των ιδιαίτερων προβλημάτων και θεμάτων, τα οποία
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία και οικονομία.
200 χρόνια μετά την Ελληνική επανάσταση, η πατρίδα μας καλείται, για ακόμη μία φορά, να αντιμετωπίσει ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον προκλήσεων, υπερβαίνοντας τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών, από
την οικονομική κρίση έως την πανδημία, αλλά και διεκδικεί, μέσω του εθνικού σχεδιασμού, να εκμεταλλευθεί
τις ευκαιρίες, οι οποίες αναδύονται.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μέγιστη αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι κομβικής σημασίας,
ώστε η χώρα να σταθεί με αυτοπεποίθηση και με επιτυχία στο διεθνή ανταγωνισμό και να τεθεί σε οριστική
και βιώσιμη πορεία προόδου. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι a priori ο κοινός παρονομαστής, βασικός
πυλώνας ανάπτυξης και ευημερίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας.

digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice, but a necessity
Είναι γεγονός, ότι η επιτάχυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών διαμορφώνει την ατζέντα της
επόμενης ημέρας για μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι πλέον
κορυφαία προτεραιότητα, αφού η καθημερινότητα είναι ήδη όλο και πιο ψηφιακή, τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στο δημόσιο τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το digital economy forum 2021 με τίτλο “digitalisation, no longer a choice, but
a necessity”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις 20 Δεκεμβρίου 2021, παρουσιάζει τις κυριότερες
προκλήσεις για μια σύγχρονη Ψηφιακή Ελλάδα και προτείνει μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις, με στόχο
την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της πολιτείας, της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε όλοι οι
Έλληνες να απολαύσουν τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στο digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice, but a necessity συμμετέχουν
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, Αξιωματούχοι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και
οργανισμών, εκπρόσωποι και ειδικοί της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογίας, εκπρόσωποι των σημαντικότερων
επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και άλλων κλάδων της οικονομίας.
Επικεφαλής κορυφαίων επιχειρήσεων της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας θα δώσουν τη δική τους
διάσταση όσον αφορά στον ψηφιακό στοίχημα που έχει να κερδίσει η Ελλάδα, στα επόμενα βήματα τόσο για
την ψηφιακή μετάβαση της χώρας με επίκεντρο τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, όσο και για τις υποδομές. Οι
επικεφαλής των επιχειρήσεων, από κοινού με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, συζητούν για το μέλλον, το
σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα για την ψηφιακή Ελλάδα της μετά COVID-19 εποχής, αναλύοντας τη διεθνή
εμπειρία και πρακτική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30 - 09:30		 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09:30 - 10:30 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE και Chairman WITSA
		
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
		Αλέξης Τσίπρας, τ. Πρωθυπουργός, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ
		
Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
		 Chris Ruff, Director for Political Outreach and Communications, DIGITALEUROPE.
10:30 - 10:45 Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΛΛΆΔΑ 2.0 ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ
		Η επιτάχυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, η οποία συντελείται τα τελευταία χρόνια, είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες που διαμορφώνουν την ατζέντα για την επόμενη μέρα μιας σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
της ελληνικής Πολιτείας έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, σε συνδυασμό με κινήσεις, όπως είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών
που θα κάνουν πιο “έξυπνους” τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται για τον πολίτη, η
καθημερινότητα του οποίου βελτιώνεται μέσα από μία σειρά από ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες.
		
Παρουσίαση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας ΣΕΠΕ - Deloitte
		Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader, DELOITTE GREECE.
10:45 - 11:45 ΨΗΦΙΑΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΟΛΊΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
		Τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 συνετέλεσαν ώστε η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό να επιταχυνθεί. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ελληνική Πολιτεία έχει εισέλθει
στον δρόμο της ψηφιακής εποχής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Οι επόμενες κινήσεις και δράσεις στον
τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, με έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών και στη διαλειτουργικότητα των
λύσεων και εφαρμογών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, θα αποτελέσουν το θέμα της συγκεκριμένης ενότητας.
Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, Δημοσιογράφος, ΣΚΑΪ TV και ΣΚΑΪ 100,3 FM
		Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών
		
		Πάνελ:
		
Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
		Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
		Στέφανος Διονυσόπουλος, Country Leader ORACLE Ελλάς, Cluster Leader GCMB
		Μιχάλης Κασιμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Ελλάδος & Κύπρου
		Σπύρος Κόλλιας, PKI Business Unit Manager, BYTE.
11:45 - 12:30 ΈΞΥΠΝΕΣ, ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΠΌΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ
		Ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια για την ενίσχυση των δήμων και των περιφερειών της χώρας τίθεται σε εφαρμογή, προκειμένου να
αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, τον τρόπο λειτουργίας των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, αλλά και να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια τους. Στο συγκεκριμένο πάνελ θα
συζητηθεί ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και οι προκλήσεις που υπάρχουν,
προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Οι “έξυπνες πόλεις”, λειτουργώντας με όρους βιωσιμότητας, οικονομικής
ανάπτυξης και υψηλού επίπεδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους, είναι το στοίχημα για την επόμενη
ημέρα.
Συντονιστής: Σπύρος Παμπουκίδης, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ
		
		Πάνελ:
		Θεόδωρος Λιβάνιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
		 Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος, Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
		Αριστόδημος Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Partner, DBC DIADIKASIA
		 Κωνσταντίνος Καμάρας, Αντιπρόεδρος ΔΣ, ATCOM.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12:30 - 13:15 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΊΑΣ
		Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, πως για τους πολίτες η καθημερινότητα είναι ήδη όλο και πιο ψηφιακή. Εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση αλλά και η ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν την τεχνολογία
οι πολίτες σε καθημερινή βάση, αλλά και το πως βελτιώνουν τη ζωή τους. Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει βέλτιστες
πρακτικές σε καίριους τομείς, όπως η υγεία, το λιανικό εμπόριο, η ενέργεια και ο τουρισμός, καθώς και να σκιαγραφήσει το πώς
διαμορφώνεται η καθημερινή μας λειτουργία μέσα από τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, που μόνο η τεχνολογία μπορεί να φέρει.
Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος CNN GREECE
		Πάνελ:
		Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
		Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος INFO QUEST TECHNOLOGIES
		Γιάννης Παπίδης, Chief Technology & Business Change Officer, ΚΩΤΣΌΒΟΛΟΣ-DIXONS SE Europe
		Θρασύβουλος Παπαγγελής, Business Development Manager, BYTE
		
Γιώργος Γεωργαντάς, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
13:15 - 14:30 ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ 2.0 - ΑΝΑΒΑΘΜΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
		Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται σε μονόδρομο τα τελευταία χρόνια. Οι δράσεις του ΕΣΠΑ
(2021-2027), όπως φυσικά και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των
ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις, ώστε να βελτιώσουν την
ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα τους. Τα σχέδια της Πολιτείας, εφαρμογές, όπως το MyData, αλλά και οι προτάσεις των
επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης στη συγκεκριμένη ενότητα.
Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, Δημοσιογράφος, ΣΚΑΪ TV και ΣΚΑΪ 100,3 FM
Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
		
Αλέξης Χαρίτσης, Βουλευτής Μεσσηνίας, Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΣΥΡΙΖΑ
		Πάνελ:
		
Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
		Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
		Aleksandar Preradovic, Country Manager, DELL TECHNOLOGIES, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα
		Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, COSMOS BUSINESS SYSTEMS
		Ιάσων Καταρόπουλος, Chief Commercial Officer, ATCOM.
14:30 - 15:20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΈΝΑ ΔΙΕΘΝΈΣ HUB ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ - ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΈΦΕΙΑ
		Οι ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η ελληνική αγορά, η γεωγραφική θέση, αλλά και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό
της χώρας, έχουν αρχίσει να προσελκύουν όλο και περισσότερες επενδύσεις από διεθνείς ομίλους, είτε μέσω εξαγορών ή μέσω
δημιουργίας κέντρων έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας αρχίζουν
και στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδύονται. Το επενδυτικό κλίμα,
αλλά και οι κινήσεις εκτός των ελληνικών συνόρων των επιχειρήσεων του κλάδου, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης, δίνοντας
βήμα σε επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν σχετικές κινήσεις να αναφερθούν στις ευκαιρίες, αλλά και στις προκλήσεις που υπάρχουν.
Συντονιστής: Βασίλης Ορφανός, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ
Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
		Πάνελ:
		Γεώργιος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ENTERPRISE GREECE
		Ευάγγελος Ι. Αγγελίδης, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, PROFILE SOFTWARE
		Δημήτρης Κουτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, DELOITTE GREECE
		Δημήτρης Πρίμπας, Διευθυντής Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΙΒΜ Ελλάδα & Κύπρος.
15:20 - 16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:00 - 16:50 ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ - ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ
		Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των επιχειρήσεων της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας είναι η εξεύρεση του ανθρώπινου
δυναμικού, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών και λύσεων. Η συζήτηση
για την -αναγκαία πλέον- ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού έχει αρχίσει και γίνεται όλο και πιο έντονη,
όπως και αυτή για τις απαιτούμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής
εποχής. Παράλληλα, έντονη συζήτηση υπάρχει και για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων, μία κίνηση που ενδεχομένως να έχει
πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα, αλλά και για επαναπατρισμό νέων επιστημόνων στη χώρα.
Συντονιστής: Νίκος Φιλιππίδης, Οικονομικός Αναλυτής, ΤΑ ΝΈΑ και MEGA CHANNEL
		
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
		Πάνελ:
		
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Ευρωβουλευτής, ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
		
Κώστας Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΛΑΊΣΙΟ COMPUTERS
		Χριστίνα Λεϊμονή, Marketing & Operations Director, MICROSOFT Greece, Cyprus, Malta
		Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής Τμ. Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας, Ελλάδα & Κύπρος, SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS
		Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager, HUAWEI.
16:50 - 17:45 ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ
		Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες των τελευταίων ετών για την Ελλάδα. Ο
σχεδιασμός του δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και τα έργα, που έχουν ανακοινωθεί στη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είναι και πολλά αλλά και σημαντικά, προκειμένου να φθάσουμε στην Ελλάδα 2.0. Στην ενότητα αυτή θα
μιλήσουμε για τα επόμενα βήματα, αλλά και για τα πρώτα έργα και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές νέες ευκαιρίες.
Συντονίστρια: Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ
Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
		
Μάριος Κάτσης, Βουλευτής Θεσπρωτίας, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ
		Πάνελ:
		
Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΑΕ
		Γιάννης Λουμάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, UNI SYSTEMS
		Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, INTRASOFT INTERNATIONAL
		Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, SPACE HELLAS.
17:45 - 18:30 ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ (ΔΊΚΤΥΑ & DATA CENTERS)
		Η σημασία των ψηφιακών και δικτυακών υποδομών και η αναβάθμισή τους για την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων,
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες, προκειμένου να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.
Τα δίκτυα οπτικών ινών και 5G βρίσκονται μεν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά ταυτόχρονα, εξίσου κρίσιμες, ειδικά από τη
στιγμή που η συζήτηση στρέφεται προς την “Οικονομία των Δεδομένων” (Data Economy), είναι αυτές που σχετίζονται με τα κέντρα
δεδομένων (data centers). Οι σημαντικές επενδύσεις, που υλοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, είναι μία πολύ θετική εξέλιξη και
ένα από τα θέματα συζήτησης στο συγκεκριμένο πάνελ, το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος CNN GREECE
		Πάνελ:
		
Αθανάσιος Στάβερης Πολυκαλάς, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
		
Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
		Βασίλης Αργυριάδης, CTO South Balkan Region, HUAWEI
		Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων, ΌΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
		Μαρία Μπούρα, Director, Marketing, Communications, Government & Industry Relations, SE Europe, ERICSSON
		Μαρία Στεργίου, Business Commercial Director, NOVA.		
19:30 - 20:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
		
Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ
		
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
		
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
		Απονομή Βραβείων 2021 WITSA Global ICT Excellence Awards.
Επιμέλεια προγράμματος: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος CNN GREECE
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