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 και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 25  Αυγούστου 2017 

 

        Αρ. Πρωτ.:    54653 

 

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Διαχείριση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα: Ένα εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα για τους CIOs και τα στελέχη ΤΠΕ του Δημοσίου Τομέα. 

 

ΣΧΕΤ: Ενημερωτικό υλικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

 

 Σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό υλικό για το επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ 

με τίτλο:  «Διαχείριση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα: Ένα 

εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους CIOs και τα στελέχη ΤΠΕ του Δημοσίου Τομέα», για 

ενημέρωσή σας.       

Το σχετικό ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ: 

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/665-
programma-gia-cios-apo-to-ekdda-kai-epta-evropaika-panepistimia 
 
 καθώς και στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην 

κατηγορία εγγράφων “ Επιμόρφωση ”  και  στην υποκατηγορία “ Σεμινάρια Γενικά ”. 

Συνημμένα: 

-Το ανωτέρω σχετικό ενημερωτικό υλικό.  

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 
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Πξόγξακκα: 

«Διατείριζη Ψηθιακού Μεηαζτημαηιζμού ηοσ Δημοζίοσ 

Τομέα. Ένα Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα για CIOs (Chief 

Information Officers) και ζηελέτη ηετνολογιών Πληροθορικής 

ηοσ Δημοζίοσ Τομέα». 

Πόηε: 

10-13 Οθησβξίνπ 2017 

Πνύ: 

Θεζζαινλίθε 

Ταπηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Δπηά επξσπατθά παλεπηζηήκηα από επηά επξσπατθέο ρώξεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην παλεπηζηήκην ηεο Leuven(Βέιγην), RWTH Aachen and 

Fraunhofer/FIT (Γεξκαλία), ην Γηεζλέο παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο, ην  

ηερλνινγηθό παλεπηζηήκην ηνπ Gdańsk (Πολωνία), ηο ηερλνινγηθό 

παλεπηζηήκην ηνπ Delft (Οιιαλδία), ην παλεπηζηήκην ηεο Stockholm (Σνπεδία) 

θαη ην Danube University Krems (Austria), καδί κε ην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ηεο Διιάδαο (ΔΚΓΓΑ), δηνξγαλώλνπλ έλα 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα CIOs ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

Γηαηί λα παξαθνινπζήζεηο ην πξόγξακκα: 

 Θα ζπλαληήζεηο, ζα ζπλνκηιήζεηο θαη ζα κάζεηο από θαζεγεηέο 

πςειήο ζηάζκεο πξνεξρόκελνπο από ηα επηά ζπκκεηέρνληα 

παλεπηζηήκηα όπσο επίζεο θαη από πςειήο ζηάζκεο εηδηθνύο από ηε 

βηνκεραλία θαη ην δεκόζην ηνκέα. 

 Θα έρεηο ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζεηο έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο από 

δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη λα αληαιιάμεηο πξαθηηθέο, εκπεηξίεο θαη 

γλώζεηο κε απηνύο. 

 Θα παξνπζηάζνπκε, ζα αλαιύζνπκε  θαη ζα μεδηαιύλνπκε «θαπηά 

ζέκαηα» πνπ αθνξνύλ ηνπο CIOs θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ςειά ζηηο 

αηδέληεο ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ όινπ ηνπ θόζκνπ. 

 Θα ζπκκεηάζρεηο θαη ελεξγά ζα ζπλεηζθέξεηο ζηελ ππνθίλεζε 

ζπδεηήζεσλ, αληαιιαγήο γλώζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

 Θα έρεηο ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζεηο πςειήο ζηάζκεο θεληξηθνύο 

νκηιεηέο  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζληθώλ CIOs θαη ζηειερώλ ηεο 

βηνκεραλίαο. 

Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ζα δνζεί από ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 



Πνηνο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη: 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη CIOs θαη ζηειέρε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θπξίσο ζε επίπεδν Γεληθώλ Γηεπζπληώλ θαη Γηεπζπληώλ, 

πξνεξρόκελνη από όιε ηελ Δπξώπε. 

Τη λα πεξηκέλεηο από ην εκεξήζην πξόγξακκα: 

Τα ζέκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιύπηνπλ 

ηέζζεξηο πεξηνρέο: 

 Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο θαη Γεδνκέλσλ, Σηξαηεγηθέο 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο/πιαίζηα εξγαζίαο/πξαθηηθέο, αλάιπζε δεδνκέλσλ 

θαη επθπΐα.  

 Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε θαη Αλνηθηά Γεδνκέλα. 

 Καηλνηόκεο Τερλνινγίεο γηα ην Γεκόζην Τνκέα, π.ρ. Σπλδεκηνπξγία, 

Έμππλε Γηαθπβέξλεζε. 

 Μεηαζρεκαηηζκόο Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, π.ρ. ζέκαηα πνπ 

θαιύπηνπλ Γηαθπβέξλεζε Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο, Ιδησηηθόηεηα, 

Αζθάιεηα. 

Τν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί κε εηζεγήζεηο αιιά θαη κε δηαδξαζηηθό ηξόπν, 

κε ζπλόδνπο επηκέξνπο ζηξνγγπιώλ ηξαπεδηώλ θαη νινκέιεηαο, ώζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά γλώζεο θαη εκπεηξίαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Γηα ηηο ώξεο ησλ εηζεγήζεσλ ζα ππάξρεη ππεξεζία κεηάθξαζεο από ηα 

Διιεληθά ζηα Αγγιηθά θαη αληίζηξνθα. Σηα ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, νη νκάδεο ζα 

εξγάδνληαη ζηα Αγγιηθά.   

Σεκαληηθέο εκεξνκελίεο: 

 Γηεμαγσγή πξνγξάκκαηνο: 10-13 Οθησβξίνπ 2017 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο παξαθνινύζεζεο: 15 

Σεπηεκβξίνπ  

Γηαδηθαζία εγγξαθήο:  

Γηα λα παξαθνινπζήζεηε ην πξόγξακκα, παξαθαινύκε όπσο ππνβάιιεηε 

δηαδηθηπαθά αίηεζε ζπκκεηνρήο. Σεκαληηθό: Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςηλ 

όηη ε αίηεζή ζαο ππόθεηηαη ζε έγθξηζε από ηνπο δηνξγαλσηέο. Θα 

εηδνπνηεζείηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο κε email δύν εκέξεο κεηά ηελ 

αξρηθή ππνβνιή. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεσλ, παξαθαινύκε λα 

ππνβάιιεηε αίηεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ώζηε λα εμαζθαιίζεηε ζέζε. Η 

δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζα παξακείλεη ελεξγή έσο 15 

Σεπηεκβξίνπ, εθηόο εάλ όιεο νη ζέζεηο θαιπθζνύλ πξηλ από απηή ηελ 

εκεξνκελία. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζα 

απελεξγνπνηεζεί ελσξίηεξα.   



Οη Έιιελεο ππνςήθηνη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα, παξαθαινύκε λα 

ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε θαη λα ηελ απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλε ζην email: 

cio_train@ekdd.gr  

Αηδέληα ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 Τρίηη 10 Οκη: Διατείριζη Πληροθορίας, Δεδομένων και 

Διαλειηοσργικόηηηα 

09:00-09:45  Έλαξμε 

 
 Καθ. Κωνζηανηίνος Γραμμένος, Πξόεδξνο Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Διιάδαο 
 Όλγα Γεροβαζίλη, Υπνπξγόο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 
 Αναπλ. Καθηγήηρια ΑΠΘ Ιθιγένεια Καμηζίδοσ, Πξόεδξνο Δζληθνύ Κέληξνπ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ)  
 Δπίκ. Καθηγηηής Βαζίλειος Περιζηέρας, Δπηζηεκνληθόο Σπληνληζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο 

 

09:45-10:30 Κεληξηθή Οκηιία 

 
 Mário Campolargo, Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο DG DIGIT, 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

10:30-11:00 Coffee Break 
 
Ημέρα 1η: Διατείριζη Πληροθορίας, Δεδομένων και Διαλειηοσργικόηηηα 
 

Σπληνληζηέο: 

 Stefan Decker, Γηεπζπληήο Fraunhofer FIT, Καζεγεηήο, RWTH 
Aachen, Γεξκαλία. 

 Βαζίλειος Περιζηέρας, Δπίθ. Καζεγεηήο “Γηαδηθηπαθά Σπζηήκαηα 
Πιεξνθνξηθήο”, Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο. 
Γεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο παξάγνληαη ζηηο κέξεο καο ζε κεγάιεο 
πνζόηεηεο. Τελ ίδηα ώξα, αλαδύνληαη λέα παξαδείγκαηα γηα 
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη δηακνηξαζκό.  Γηα 
ηηο Γεκόζηεο Γηνηθήζεηο, απηό ην λέν πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί επθαηξίεο 
θαη πξνθιήζεηο. Πώο απηνί νη σθεαλνί δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα 
εμεξεπλεζνύλ ώζηε λα πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία πνιηηηθώλ βαζηζκέλσλ 
ζηα γεγνλόηα; Πώο νη Γεκόζηεο Γηνηθήζεηο ζα κπνξνύζαλ λα 
εθδώζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο; Πόζν καθξηά 
είκαζηε από ην παξάδεηγκα δηαθπβέξλεζεο ρσξίο ζηάζε; 

 

 

 

11:00-12:00 Παξνπζηάζεηο - Μέξνο I 



 Ειζαγωγή: Καηεσθσνόμενοι προς διοικήζεις καθοδηγούμενες από δεδομένα 
, Vassilios Peristeras & Stefan Decker 

 Υλοποιώνηας ηην διαλειηοσργικόηηηα ζηην ΕΕ: ηο νέο εσρωπαϊκό 
πλαίζιο εργαζίας, Παροσζίαζη από ηο Πρόγραμμα ISA2, DG DIGIT, 
European Commission  

 Το Κοινό Πλαίζιο εργαζίας Διατείριζης ηης Πληροθορίας(CIMF), Declan 
Deasy, Former Director DG Informatics, European Commission  

 Αρτή-Μιας Φοράς-Μόνο και ηο Έργο TOOP, Prof. Robert Krimmer, Tallinn 
University, Estonia 

 

12:00-13:00 Παξνπζηάζεηο - Μέξνο II 

 
 Η πρωηοβοσλία ηης Οσροσγοσάης για ηα δεδομένα. Οδεύονηας προς ηο 

μέλλον, Jorge Abin, Director AGESIC - the Uruguayan eGovernment Agency 
, Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Uruguay 

 Emanuel Darmanin, Head Strategy and Business Department Strategy, 
Malta Information Technology Agency, Malta 

 Υλοποίηζη αρτών ενοποιημένων διαζηημάηων ζηα όργανα ηοσ Δημόζιοσ 
Τομέα ηης Λιθοσανίας,  Dita Gabalina, Expert in IT architecture, Ministry of 
the Environmental Protection and Regional Development, Latvia 

 Διακσβέρνηζη Δεδομένων: Θεμελιώνονηας  έναν  οδηγούμενο από Δεδομένα 
Δημόζιο Τομέα, Nikolaos Loutas, Director, PwC Belgium 

 

13:00-14:00 Γεύκα 

 

14:00-15:15 Workshop Ι: Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο, Γεδνκέλσλ & 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα - Μέξνο I 

 
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρσξηζηνύλ ζε ππν-νκάδεο. Κάζε ππν-νκάδα ζα 
εζηηάζεη θαη ζα ζπδεηήζεη κηα ελόηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζέκα. Οη νκάδεο 
κπνξνύλ επίζεο λα νξίζνπλ ηηο ελόηεηεο  ηηο νπνίεο ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ 
(ιεπηνκέξεηεο ηεο δηεξγαζίαο, πξνο αλαθνίλσζε). 

Πξνηεηλόκελεο ελόηεηεο: 

 Πιαηθόξκεο, εξγαιεία, ηερλνινγίεο θαη πξόηππα γηα δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ 
/ δεδνκέλσλ θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

 Οξγαλσηηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα ζηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ / δεδνκέλσλ 
θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηαο  

 Δθκεηάιιεπζε πεγώλ λέσλ δεδνκέλσλ θαη ηερλνινγηώλ: IoT, social media, 
big data, data analytics, intelligent systems 

 Κύξηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ πιεξνθνξία, ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ηε 
δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

 

15:15-15:35 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 

 

15:15-16:45 Workshop Ι: Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο, Γεδνκέλσλ & 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα - Μέξνο II 

 



 Παξνπζηάζεηο από ηηο νκάδεο θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 

16:45-17:00 

 
 Αλαθεθαιαίσζε, ζπκπεξάζκαηα  

 

 Τεηάρηη 11 Οκη: Ανοικηή Διακσβέρνηζη και Ανοικηά Δεδομένα 

Σπληνληζηήο: 

 Marijn Janssen, Professor “ICT & Governance”, Delft University of 

Technology, The Netherlands 

Πνιιέο ρώξεο έρνπλ δερηεί ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε σο έλα ηξόπν γηα λα 

θιείζνπλ ηελ απόζηαζε κε ηνπο πνιίηεο ηνπο αιιά θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ. Δληνύηνηο, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπρλά 

απνγνεηεπηηθά θαη ε εζηίαζε γίλεηαη ζην άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ηερλνινγία πνπ ην δηεπθνιύλεη, αληί ηεο αληίιεςεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ινγνδνζίαο θαη ηεο δέζκεπζεο. Όπσο θαη λα έρεη, ππάξρνπλ πνιιέο 

πξαθηηθέο θαη απνηειέζκαηα. Απηή ε εκέξα, ζα εζηηάζεη ζηελ επίηεπμε πην 

απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κνηξαζηνύλ θαιέο θαη 

θαθέο εκπεηξίεο ώζηε λα θζάζνπλ ζε θαιύηεξεο πνιηηηθέο. 

09:00-10:00 Κεληξηθή Οκηιία 

 Πολιηική Ανοικηών Δεδομένων: Η Ελληνική πρωηοβοσλία ζηα ανοικηά 

δεδομένα,  Nikolaos Michalopoulos, Γεληθόο Γηεπζπληήο Μεηαξξπζκηζηηθήο  

Πνιηηηθήο θαη  Ηιεθηξνληθήο  Γηαθπβέξλεζεο, Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο 

10:00-10:45  

 Νέος Γενικός Κανονιζμός Προζηαζίας Δεδομένων αναθορικά με ηο Δημόζιο 

Τομέα, Ioannis Inglezakis, Associate Prof., Law School, Aristotle University 

of Thessaloniki 

10:45-11:15 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 

11:15-12:45 



   Σσνεργαζία ζηα Ανοικηά Δεδομένα:  Τα Ανοικηά Δεδομένα, δημιοσργούν 

Ανοικηή  Διακσβέρνηζη;, Marijn Janssen, Delft university of Technology, The 

Netherlands 

12:45-14:00 Γεύκα 

14:00-15:30 Workshop ΙΙ: Οδεύνληαο πξνο θαιύηεξεο πνιηηηθέο Αλνηθηήο 

Γηαθπβέξλεζεο – Μέξνο I 

Κάπνηεο ρώξεο βιέπνπλ ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε όκνηα κε ηα Αλνηθηά 

Γεδνκέλα, ελώ άιιεο ρώξεο έρνπλ επξύηεξε πξνζέγγηζε. Σε κεξηθέο ρώξεο, ε 

εζηίαζε γίλεηαη ζε εζληθό επίπεδν, ελώ ζε άιιεο ε εζηίαζε γίλεηαη ζε ηνπηθό 

επίπεδν όπνπ ε ζεσξία γίλεηαη πξάμε. 

Θα ππάξμεη ηαμηλόκεζε ζε νκάδεο γηα ηελ ζπδήηεζε πνιηηηθώλ αλνηθηώλ 

δεδνκέλσλ.  Θα δηαηππσζνύλ νη αθόινπζεο εξσηήζεηο: Τη ζηνηρεία πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο πνιηηηθέο αλνηθηώλ δεδνκέλσλ; Τη θαζηζηά κηα πνιηηηθή 

αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεζκαηηθή; Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ πνιηηηθώλ ζε 

δηεζλέο θαη ηνπηθό επίπεδν; 

15:30-16:00 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 

16:00-17:00 Workshop ΙΙ: Οδεύνληαο πξνο θαιύηεξεο πνιηηηθέο Αλνηθηήο 

Γηαθπβέξλεζεο – Μέξνο II 

 Τα ζπκπεξάζκαηα από ηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ ζα παξνπζηαζηνύλ 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο, αθνινπζνύκελα από ζπδήηεζε ηεο 

νινκέιεηαο θαη κηα ζύλνςε. 

 Πέμπηη 12 Οκη: Καινοηομία ζηο Δημόζιο Τομέα 

Σπληνληζηέο: 

 Joep Crompvoets, Professor „Information Management in the Public 
Sector‟, KU Leuven, Belgium 

 Vasilis Koulolias, Director eGovlab, Stockholm University, Sweden 

 

Ο Γεκόζηνο ηνκέαο παίδεη έλα λεπξαιγηθό νηθνλνκηθό ξόιν θιεηδί σο 
ξπζκηζηήο, πξνκεζεπηήο ππεξεζηώλ θαη εξγνδόηεο. Οη δνπιεηέο πνπ 
παξέρνληαη από ην Γεκόζην ηνκέα ππνινγίδνληαη ζε πεξηζζόηεξν από 25% 



ηνπ ζπλνιηθνύ δπλακηθνύ εξγαδνκέλσλ θαη σο έλα αμηνζεκείσην κεξίδην 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Δπξώπε. Έλαο απνδνηηθόο θαη 
παξαγσγηθόο Γεκόζηνο  ηνκέαο, κπνξεί λα θαηαζηεί ηζρπξόο νδεγόο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Απηή ηελ ζηηγκή, ππάξρεη ηζρπξή δηθαηνινγία 
γηα ελίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο, θαιύηεξεο Γηαθπβέξλεζεο, γξεγνξόηεξεο 
παξάδνζεο, θαη αύμεζε ηνπ ξπζκνύ εκπινθήο ησλ πνιηηώλ ζην δεκόζην 
ηνκέα. 

Σε απηό ην πιαίζην, απηή ε εκέξα, ζα αθηεξσζεί ζε κηα ζπλεξγαηηθή ζπδήηεζε 
γύξσ από ηελ αμία ηεο ζπλδεκηνπξγίαο κέζα από ηελ παξάδνζε ππεξεζηώλ 
ηνπ Γεκνζίνπ. Δηδηθνί από ην Βέιγηθν KU Leuven  θαη ην Σνπεδηθό eGovLab 
at Stockholm University, ζα εξγαζηνύλ καδί κε ηηο νκάδεο κέζσ κηαο 
δηεξγαζίαο ζπλζρεδηαζκνύ θαη ζπλδεκηνπξγίαο όπνπ ζα κνληεινπνηήζνπλ 
νξγαλσζηαθέο δνκέο θαη ζα αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθά κνληέια γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. 

Δλόηεηεο: Δηζαγσγή ζηελ Καηλνηνκία ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, Έμππλνο Κόζκνο, 
Παξαπιεξνθόξεζε.     

09:00-10:00  Κεληξηθή Οκηιία 

 Ειζαγωγή ζηην Καηλνηνκία ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα – Τξέρνπζεο ηάζεηο, Ιωάννης 

Ταθύλλης, Γεληθόο Γξακκαηέαο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο 

10:00-10:45   

 Γηαθπβέξλεζε Σύγρξνλνπ Κόζκνπ, Joep Crompvoets 
 

10:45-11:15 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 

11:15-11:45 

 Καηλνηόκεο πξαθηηθέο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε (Απνζεηήξην, Γηαβνπιεύζεηο, 
Παξαηεξεηήξην γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, Δμμανοσήλ Εούλιας,Πξντζηάκελνο 
ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Γημήηριος Τζιμάρας, Σπληνληζηήο Μνλάδαο 
Τεθκεξίσζεο & Καηλνηνκίαο, Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο(ΔΚΓΓΑ) 
 

11:45-12:45  

 Παξαπιεξνθόξεζε: Καζνξηζκέλε Μεηαλάζηεπζε, Βαζίλης Κοσλόλιας 
Δηζαγσγή ζηηο θάησζη ελόηεηεο ηνπ workshop 

 Η επίδξαζε ησλ δηαθνξώλ θνπιηνύξαο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

 Γνκή-Δπηιέγνληαο ην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηνπ Οξγαληζκνύ ην νπνίν 
ππνζηεξίδεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο 

 
12:45-14:00 Γεύκα 



 
14:00-15:30 Workshop ΙΙΙ: 
 
Η νκάδα ζα κνηξαζηεί ζε ππννκάδεο. Κάζε ππννκάδα ζα εζηηάζεη ζηελ 
παξαπιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε ζπζρεηηδόκελή ηεο  εθ 
λένπ ξύζκηζε ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο. 
Δξσηήζεηο πξνο απάληεζε- Πνηα είλαη ηα λεναλαδπόκελα κνληέια; Πώο 
ζπλιεηηνπξγνύλ; Πνηνο ν θαιύηεξνο ηξόπνο ώζηε λα βνεζήζνπλ ηα θαλάιηα 
ηδεώλ Καηλνηνκίαο ζηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο, ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ 
αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο;    
 
15:30-16:00 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 
 
16:00-17:00 Workshop ΙΙΙ: 
Παξνπζηάζεηο ζηελ Οινκέιεηα & θαη αλαθεθαιαησηηθή ζπδήηεζε, Σπληνληζηέο 
ζπδήηεζεο, Vasilis Koulοlias / Joep Crompvoets 
 
 

 Παραζκεσή 13 Οκη: Επιτειρείν ζηην Ψηθιακή Διακσβέρνηζη 

Σπληνληζηήο: 
 

 Tomasz Janowski, Acting Chair of Applied Informatics in Management 
and Visiting Professor, Gdańsk University of Technology, Poland; 
Visiting Professor, Danube University Krems, Austria 

 
Η ςεθηνπνίεζε έρεη θέξεη ηεξάζηηα νθέιε ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηηο νηθνλνκίεο 
ζε όηη αθνξά ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, πην απνδνηηθή, δηάθαλε 
θαη ππεύζπλε Γεκόζηα Γηνίθεζε, κεγαιύηεξε δέζκεπζε ησλ πνιηηώλ ζηηο 
πνιηηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο  ππνζέζεηο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηζκέλσλ ζηε 
γλώζε θνηλσληώλ θαη νηθνλνκηώλ. 
Η ςεθηνπνίεζε δείρλεη επίζεο ηελ ζθνηεηλή ηεο πιεπξά απμάλνληαο ηηο 
ππάξρνπζεο θαη δεκηνπξγώληαο λέεο αλεπάξθεηεο, εθζέηνληαο αλζξώπνπο 
ζην θπβεξλνέγθιεκα θαη ζηελ απώιεηα ηεο ηδησηηθόηεηαο, θαη ελεξγνπνηώληαο 
ηελ ρεηξαγώγεζε ησλ καδώλ ζε  όηη  αθνξά ηελ πνιηηηθή γλώκε ησλ 
αλζξώπσλ, ζπρλά πέξα από εζληθά ζύλνξα. 
Απηή ε εκέξα ζα εζηηάζεη ζην ξόιν θαη ηηο επζύλεο ησλ CIOs ζην λα 
εμαζθαιίζνπλ όηη ην Δπηρεηξείλ ζηελ Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε, κέζσ ηεο 
δηαζέζηκεο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκαηηζηηθώλ εξγαιείσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη 
ζηελ εμαγσγή σθέιηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ξίζθα ηεο 
ςεθηνπνίεζεο. 
 
Η αηδέληα απνηειείηαη: 

1. Μηα ζεηξά παξνπζηάζεσλ από δηαθεθξηκέλνπο θπβεξλεηηθνύο  
εηδηθνύο, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ επηρεηξείλ ζηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε  
ζε ηέζζεξα εζληθά  πεξηβάιινληα ηεο ΔΔ  

2. Μηα δεκόζηα ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ παξνπζηαζηώλ θαη ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ, ησλ παξαθηλεηώλ θαη ησλ αληηδξώλησλ γηα 
επηρεηξείλ ζηελ Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ΔΔ θαη 



3. Δξγαζηήξη γηα ην ξόιν θαη ηηο επζύλεο ησλ δεκνζίσλ CIOs κέζα ζην 
πιαίζην ηνπ επηρεηξείλ ζηελ Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε γηα λα εμάγνπλ 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηα νθέιε θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ξίζθα ηεο 
ςεθηνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνπζία ησλ παξαθηλεηώλ 
θαη ησλ αληηδξώλησλ ησλ ρσξώλ. 

 
09:00-10:00  Παξνπζηάζεηο: 
 

1. Ψεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ θπβέξλεζε ηεο Ιζπαλίαο, Miguel A. 
Amutio, Deputy Head of Unit, Coordination of ICT Units, General 
Secretariat for Digital Administration, Ministry of Finance and Public 
Function, Spain 

2. Ψεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ Οιιαλδία, John Kootstra, 
Coordinating Policy Advisor, Ministry of the Interior and Kingdom 
Relations, The Netherlands 

3. Μειέηε πεξίπησζεο γηα ηνλ Ψεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηνπ δεκόζηνπ 
ηνκέα ηνπ Βειγίνπ, Frank Leyman, Manager International Relations, 
DG Digital Transformation, Ministry for Federal Public Service, Belgium 

4. Η δηαθπβέξλεζε σο πιαηθόξκα ζηελ ειιεληθή δεκόζηα δηνίθεζε: 
παξειζόλ, παξόλ, κέιινλ, Αλαζηάζηνο Σαιήο, Γηεπζπληήο γηα ηα 
εζληθά έξγα ΤΠΔ, Γεληθή Γξακκαηεία Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο 

 
10:00-10:45 Γεκόζηα ζπδήηεζε 
 
Σηε δεκόζηα ζπδήηεζε ζα δεζκεπηνύλ νη παξνπζηαζηέο θαη νη εθπαηδεπόκελνη 
λα ηνπνζεηεζνύλ επί ηνπ εξσηήκαηνο « Τη είλαη νη παξαθηλεηέο θαη νη 
αληηδξώληεο γηα ην επηρεηξείλ ζηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, γηα ηα δηαθνξεηηθά 
εζληθά πεξηβάιινληα»; ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξννπηηθή ηεο ΔΔ θαη 
παξαπέξα. 
 
10:45-11:15 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 
 
11:15-12:45 Workshop IV 
 
Τν workshop ζα μεθηλήζεη κε ηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νκάδεο 
δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαλνκή εζληθώλ θαη ηνκεαθώλ 
εθπξνζώπσλ. Κάζε νκάδα ζα ζπδεηήζεη αλεμάξηεηα ηνλ ξόιν θαη ηηο 
επζύλεο ησλ CIOs κέζα ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξείλ ζηελ ςεθηαθή 
δηαθπβέξλεζε ώζηε λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα νθέιε θαη λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηα ξίζθα ηεο ςεθηνπνίεζεο. Τν εξγαζηήξη ζα ζπλερηζηεί κεηά 
ην γεύκα. 
 
12:45-14:00 Γεύκα 
 
 
 
 
14:00-15:00 Workshop IV 
 



Τα απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ νκάδσλ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ 
νινκέιεηα, αθνινπζνύκελα από ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη ζύλνςε. 
 
15:00-15:15 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 
 
15:00-16:30 Σπκπεξάζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 

Γελ ππάξρεη θόζηνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο: 

 Vassilios Peristeras, Asst. Prof. International Hellenic University, 

Scientific Coordinator, Greece 

 Joep Crompvoets, Professor „Information Management in the Public 

Sector‟, KU Leuven 

 Stefan Decker, Director Fraunhofer FIT, Professor, RWTH Aachen, 

Germany 

 Tomasz Janowski, Acting Chair of Applied Informatics in Management 

and Visiting Professor, Gdańsk University of Technology, Poland; 

Visiting Professor, Danube University Krems, Austria 

 Marijn Janssen, Professor in ICT & Governance, Delft University of 

Technology, The Netherlands 

 Vasilis Koulolias, Director eGovlab, Stockholm University, Sweden 

 Dimitrios Tsimaras, Research & Studies Officer, National Centre for 

Public Administration and Local Government (EKDDA), Greece 

 



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

“Διαχείριση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα” 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους CIOs και τα στελέχη 

ΤΠΕ του Δημοσίου Τομέα 

Αυτή είναι μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η οριστική εγγραφή υπόκειται σε 

αποδοχή από την επιτροπή του προγράμματος  . Εφόσον επιλεγείτε θα 

ειδοποιηθείτε έως τις 25 Σεπτεμβρίου  μέσω  της διεύθυνσης  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας.  

Τίτλος * 
- Επ ιλέξτε -

 

Όνομα *   

Επίθετο *   

Τύπος Οργανισμού *
- Επιλέξτε -

  

Όνομα Οργανισμού *   

Θέση *   

Κινητό τηλέφωνο *   

eMail εργασίας *  

Πώς μάθατε για το πρόγραμμα; *
- Επιλέξτε -

  

Κινητική Δυσκολία; * 

Όχι  

Ναι  
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