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Αγαπητοί συνάδελφοι 

Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ένωσή μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, με το 
κυριότερο να είναι η έλλειψη ενεργών μελών.  

Την ίδια ώρα η ολοένα αυξανόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας, φέρνει την Πληροφορική 
και τους Πληροφορικούς στο επίκεντρο των εξελίξεων χωρίς όμως τη δυνατότητα να 
ακουστούν αποτελεσματικά οι απόψεις τους. 

Είναι καιρός η Ε.Π.Ε. να αλλάξει σελίδα και τρόπο λειτουργίας, δημιουργώντας τις συνθήκες 
για μια πιο δελεαστική συμμετοχή σε αυτή των χιλιάδων εν δυνάμει μελών της. 

Αυτό θα μπορέσει να γίνει με μια περισσότερο επαγγελματική αντιμετώπιση των λειτουργιών 
της η οποία θα βασίζεται εκτός από την εθελοντική συμμετοχή και σε  διαδικασίες που θα 
συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις έργου και παροχής υπηρεσιών. 

Η ενασχόληση και η συμμετοχή της ΕΠΕ σε Ευρωπαϊκά Έργα θα πρέπει να αποτελέσει μια 
από τις κυριότερες δράσεις της. Παράλληλα (και μέσα από αυτά) θα πρέπει να εστιάσει σε 
δράσεις με σκοπό την επιμόρφωση και την εξειδικευμένη κατάρτισή των μελών της σε νέες 
τεχνολογίες αιχμής είτε δια ζώσης είτε με εξ αποστάσεως σεμινάρια, MOOC’s κλπ. 

Παράλληλα, η συνέχιση της ενασχόλησης του ΔΣ με δελτία τύπου τα οποία θα πρέπει να 
στοχεύουν στην ενημέρωση της πολιτείας και της κοινωνίας και στον αφυπνισμό της κοινής 
γνώμης σε θέματα Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα πρέπει να ενισχύεται από εθελοντές 
που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση τους. 
Κάθε ΔΣ θα πρέπει να γίνεται με τηλεδιασκέψεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε πιο 
αποτελεσματικές και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες. 

Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικές εκλογές και εξ αποστάσεως Γενικές 
Συνελεύσεις με σκοπό την πιο σύντομη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε σημαντικά 
θέματα, επικαιροποιώντας το Καταστατικό  της Ένωσης. 
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Η ενασχόληση της ΕΠΕ θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο θέματα εκπαίδευσης αλλά και 
θέματα που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τομέα. Επειδή αυτό δεν μπόρεσε να γίνει τα 
τελευταία χρόνια προτείνεται η συνεργασία με άτομα του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι κατ’ 
ανάγκη μέλη της ΕΠΕ και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν συμβουλευτικά προς στο ΔΣ. 

Τέλος, οι επαφές με την Κυβέρνηση και ειδικότερα με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, θα πρέπει να γίνονται περισσότερο αποτελεσματικά. Επίσης, η συνεχής 
πίεση για τη δημιουργία του Επιμελητηρίου Πληροφορικής και η ενασχόληση με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Πληροφορικών δεν θα πρέπει να σταματήσει να είναι η 
βασική επιδίωξη της ΕΠΕ. 

Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε, στον καιρό της Πανδημίας, οι Πληροφορικοί θα 
παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της Κοινωνίας αλλά και της 
Πολιτείας. Θα πρέπει και η ΕΠΕ να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές με πολύ 
μεγαλύτερη εξωστρέφεια και βελτιωμένη επικοινωνία. 

Με αυτές τις σκέψεις υποβάλω την υποψηφιότητα μου για το Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. στις εκλογές 
του 2020. 

Με εκτίμηση 
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