Αγία Παρασκευή, Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος υλοποιεί τη νέα ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ.
Επίσημη παρουσίαση στον Υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας

Στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της νέας
ιστοσελίδας της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr/) παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Βουλευτή Κορινθίας κ. Χρίστου Δήμα και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου
Κυριαζή.
Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας της ΓΓΕΚ επιμελήθηκε η Ομάδα Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Εφαρμογών του Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με
συντονιστή τον κ. Λευτέρη Κουκιανάκη.
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, Δρ. Γεώργιος Νούνεσης και ο Αντιπρόεδρος και Δ/ντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών και Επικεφαλής του Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Δρ.
Β. Καρκαλέτσης. Επιπροσθέτως, την παρουσίαση παρακολούθησαν (και διαδικτυακά) οι Προϊστάμενοι
των Διευθύνσεων της ΓΓΕΚ.
Η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας έχει σαν στόχο να επιτυγχάνεται η διάχυση της πληροφορίας με πιο
άμεσο, λειτουργικό, ελκυστικό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
εποχής. Να σημειωθεί, ότι η υπάρχουσα ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ θα εξακολουθεί να λειτουργεί, μέχρι την
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεδομένων από την παλιά, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη και
άμεση πληροφόρηση.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής: «H κατασκευή νέας
ιστοσελίδας για την Γενική Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας ήταν μια επιτακτική ανάγκη. Είμαι
βέβαιος πως η αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους τόσο για τις
δράσεις της ΓΓΕΚ, όσο και για Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (HORIZON EUROPE) θα κάνει ακόμα πιο
επιδραστικό το έργο της. Θερμά συγχαρητήρια στην επιστημονική ομάδα του Δημόκριτου και στα
στελέχη της ΓΓΕΚ που ολοκλήρωσαν με μεγάλη ταχύτητα τις εργασίες».
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής, τόνισε χαρακτηριστικά:
«Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο του Δημόκριτου, τον Δρ. Γεώργιο Νούνεση και τον Δρ. Βαγγέλη

Καρκαλέτση και την ομάδα του που όλον αυτόν τον καιρό κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες προκειμένου
να αναπτύξουν, κατά τον βέλτιστο τρόπο, τη νέα μας ιστοσελίδα και να εκσυγχρονίσουν και να
αναδείξουν ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας. Η νέα ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ συνάδει με τον χαρακτήρα της, ως μιας σύγχρονης δημόσιας
υπηρεσίας με αποστολή τον σχεδιασμό, και τον συντονισμό της υλοποίησης της Πολιτικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις τόσο
του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΕΚ όσο και των επισκεπτών της, οι οποίοι επιζητούν άμεση και πλήρη
ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία της».
Ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης κατά την επίσημη παρουσίαση δήλωσε: «Ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να
υποστηρίξουμε τη ΓΓΕΚ και να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας της. Ταυτόχρονα
θεωρούμε αυτή τη συνεργασία σημαντική ευκαιρία για την ομάδα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών
του Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, να αποδείξει την εξαιρετική δουλειά και
δυνατότητές της. Η αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας της ΓΓΕΚ τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό
επίπεδο, αποτελεί αφετηρία μιας νέας τοποθέτησης της ΓΓΕΚ στην οποία υποσχόμαστε να είμαστε δίπλα
και να στηρίζουμε όποτε είναι αναγκαίο».

Σημειώσεις προς Δημοσιογράφους:
- Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: Έλενα Γαλυφιανάκη, Ινστιτούτο Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών, egalif@iit.demokritos.gr, 210 650 3197

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος online: http://www.demokritos.gr/el/
Ιστοσελίδα Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: https://www.iit.demokritos.gr/

https://www.facebook.com/NCSR-DEMOKRITOS- 311021049022821/

https://twitter.com/NCSR_Demokritos

https://www.linkedin.com/company/ncsr-demokritos-/

