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Γενική Συνέλευση ΕΠΕ
ΙΕΚ Αιγάλεω, 7/11/2015-11:00’

Συμμετέχοντες:

● Διοικητικό Συμβούλιο
● Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)
● Τομέας Εκπαίδευσης (ομάδα εργασίας)  
● Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών, καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση, που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7/11 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΙΕΚ
Αιγάλεω. Η ώρα έναρξης 11:00’ και λήξη εργασιών στις 14:00’ περίπου.

Τα  θέματα στην  πάντα ανοικτή ατζέντα  παρουσιάζονται  αναλυτικά  παρακάτω.  Μεταξύ  άλλων,  θα
συζητηθούν και τα εξής:

1. Έκθεση πεπραγμένων & ενημέρωση μελών.
2. Δημιουργία και οργάνωση Μητρώου Πληροφορικών.
3. Διαμόρφωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.
4. Δημιουργία, στελέχωση και άμεση έναρξη λειτουργίας Ομάδων Εργασίας.  
5. Εξεύρεση οικονομικών πόρων και άλλες συνεργασίες ΕΠΕ.
6. Αναδιοργάνωση διαδικασιών και εσωτερικής λειτουργίας (ΔΣ).
7. Πρόταση για διοργάνωση εκδήλωσης “coding hour” από την ΕΠΕ
8. Πρόταση για δράσεις στα πρότυπα GreekLUG (επιμορφώσεις, δωρεές)

Συνάδελφοι,

οι καιροί είναι χαλεποί για την χώρα και πολύ περισσότερο για εμάς τους Πληροφορικούς.

Να θυμίσω ότι η ΕΠΕ είμαστε εμείς. Ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λογικές ανάθεσης.
Κανείς δεν περισσεύει. 

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία σας.

Με τιμή και εμπιστοσύνη στην αγωνιστικότητα όλων.
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Γενική Συνέλευση ΕΠΕ - Ατζέντα Θεμάτων

ΩΡΑ         ΘΕΜΑ

11:00’ Καλωσόρισμα νέων μελών - Έναρξη εργασιών

11:15’ Γενική παρουσίαση θεμάτων ΓΣ - Θεματικές ενότητες:
● Στρατηγικοί στόχοι
● Απολογισμός ενεργειών
● Προγραμματισμός δράσεων

11:30’ Στρατηγικοί στόχοι ΕΠΕ:
● Επίσημη αναγνώριση
● Αναφορά στους τομείς παρέμβασης:

1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική & Οικονομία
2. Εργασιακά (ΤΠΕ), Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας
3. Παιδεία (Α', Β', Γ')
4. Έρευνα & Τεχνολογία
5. Έργα & υπηρεσίες ΤΠΕ
6. Ασφάλεια συστημάτων & δεδομένων
7. Ανοικτά συστήματα & πρότυπα
8. Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ
9. Πνευματικά δικαιώματα
10. Κώδικας Δεοντολογίας (ΤΠΕ)
11. Κοινωνική μέριμνα (ICT4D)

● Μέσα & τρόποι δράσης:
• Δημόσιες παρεμβάσεις, επιστολές, ανακοινώσεις
• Επαφές με φορείς, υπουργεία, άλλες Ενώσεις
• (νέο) Θεσμοθέτηση Μητρώου Πληροφορικών
• (νέο) Κώδικας Δεοντολογίας στις ΤΠΕ
• (νέο) Διεθνείς συνεργασίες

12:00’ Απολογισμός ενεργειών:
● Ελεγκτική Επιτροπή

• Οικονομικός απολογισμός έτους 2014
• Εσωτερική διαχείριση έτους 2014

● Παρεμβάσεις (Μάιος-Οκτ.2015)
● Κοινωνική μέριμνα (ομάδα ICT4dascgr: #Sahana4Greece)

12:30’ Προγραμματισμός δράσεων:
● Ισοσκελισμός δράσεων

• Παρουσίαση θεμάτων προτεραιότητας
• Παρουσίαση Τομέων & Ομάδων Εργασίας
• Κάλεσμα για εθελοντές (στελέχωση)
• Συζήτηση για μέσα/τρόπους προβολής

● Οικονομική επάρκεια:
• Ενημέρωση για συνδρομές μελών
• Άλλες πιθανές πηγές εσόδων/χορηγιών
• Συζήτηση για μέσα/τρόπους χρηματοδότησης
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● Εσωτερική οργάνωση:
• Ενημέρωση για εσωτερική λειτουργία (ΔΣ)
• Διορισμός Γεν. Διευθυντή (1) και Αναπληρωτών (2)

13:30’ Ανοικτή συζήτηση:
● Αναδιοργάνωση της ΕΠΕ
● Τομείς & προτεραιότητες δράσης
● Κάλεσμα για εθελοντές

14:00’ Σύνοψη - Κλείσιμο εργασιών

Μέχρι και την ημέρα της ΓΣ, όλα τα μέλη καλούνται να συνεισφέρουν με  τις παρατηρήσεις και τις
προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω:

➔ Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@epe.org.gr

➔ Twitter: @epe_gr / hashtag: #askEPE

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση θα μεταδοθεί μέσω live video streaming. Το link θα είναι διαθέσιμο στον
ιστότοπο της ΕΠΕ, στην περιοχή μελών (απαιτείται login).

Οδηγίες πρόσβασης με Ι.Χ.:

(περίπου 15’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Από Πέτρου Ράλλη, προς Γ’ νεκροταφείο >> (Θηβών 252 στην άνοδο) >> στροφή δεξιά, στην 
προέκταση της Σκρά ευθεία (αρ.28).

Οδηγίες πρόσβασης με Μ.Μ.Μ.:

(περίπου 35’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Μετρό Αιγάλεω >> λεωφορείο Ο.Α.Σ.Α., στάση “Εσταυρωμένος” (λεωφορεία: 703, 801, 803, 820, 829,
845, 852) >> Θηβών (9 ή 10 στάσεις) >> στάση “Τ.Ε.Ι. Πειραιά” ή “Θεοχαράκη”. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info@epe.org.gr
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