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ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συγκίνησε όλο τον Ελληνισμό το 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 2 ΈΤΗ AGO

 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Βόλος, 1,2 & 3 Δεκεμβρίου 2017
Θεσμός για τη χώρα η μεγάλη συνάντηση της Επιστήμης με τον Ελληνικό Πολιτισμό

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο » Ι. Κορδάτος » του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας., κηρύχτηκε με
κάθε επισημότητα και με την παρουσία εκπροσώπων από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως , της Ελληνικής και Κυπριακής
Κυβέρνησης και Πολιτείας , της Ελληνικής Εκκλησίας , πολλών πανεπιστημίων ,της τοπικής αυτοδιοίκησης , της επιστημονικής
κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών, η έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής ΚληρονομιάςEuroMed 2017 (2nd Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-EuroMed 2017) .
Το μοναδικό αυτό, για την Ελλάδα, Συνέδριο, το οποίο λόγω της θεματολογίας του χαρακτηρίστηκε από όλους ως εθνικής
σημασίας , τελούσε υπό την Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ.
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, ενώ είχε την υποστήριξη και συνεργασία
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού ,του Υπουργείου Τουρισμού ,του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας/ΠΤΑ/Europe Direct.
Οι Διοργανωτές Φορείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους τους παραπάνω θεσμικούς Φορείς ,που έθεσαν υπό την
υποστήριξή τους το μεγάλο αυτό γεγονός, αλλά ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη τους προς την ΑΕ Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο και της ΑΘΠ Οικουμενικό Πατριάρχη Κων/πόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο , που με την Αιγίδα
τους ,αναδεικνύουν τον Ελληνικό Πολιτισμό , τη διάσωση και την ανάδειξή του ,ως τον υπέρτατο ακρογωνιαίο λίθο για την
πορεία του Ελληνισμού προς το Μέλλον.
Το σημαντικό, για την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, Συνέδριο , διοργανώθηκε για 2η φορά στο Βόλο , στις 1-3
Δεκεμβρίου 2017 , από την ομάδα Φορέων που το θεσμοθέτησαν για την Ελλάδα από το έτοσ 2015 και που είναι το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου-ΤΕΠΑΚ, το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δίκτυο «Περραιβία» – Δευτεροβάθμιος
Οργανισμός Πολιτισμού και Επιστημών και συνδυάζεται με τα παγκόσμια Συνέδρια EuroMed που διοργανώνει το ΤΕ.ΠΑ.Κ. στην
Κύπρο κάθε δύο χρόνια.

Την υποδοχή των επισήμων εκπροσώπων και όλων των Συνέδρων έκανε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής , ο Πρόεδρος του
Δικτύου «Περραιβία» κ. Κων. Σκριάπας ,ενώ την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο επίσημος εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. Οικουμενικού
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής

Κωνσταντινουπόλεως κ. Καισάριος Χρόνης.
Χαιρετισμούς έκαναν : ο Ψηφιακός Πρωταθλητής και Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας , Τουρισμού και
Ενέργειας της Κύπρου κ. Στέλιος Χειμώνας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, o κ. Δημ. Νικολάου ως
Εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας & Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κ. Καδή ,ο κ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους ως
Εκπρόσωπος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ.
Δωροθέα Κολυνδρίνη ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού, ο Αναπλ. Πρύτανη ΑΕΙ Πειραιώς Τ.Τ. κ. Δημ.
Τσελές και ο Αντιπρύτανης κ. Αθαν. Σφουγγάρης ως εκπρόσωπος του Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γ. Πετράκου, που
φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του το Συνέδριο.
Χαιρετισμούς στο Συνέδριο , γιατί λόγω υπηρεσιακού κωλύματος δεν μπόρεσαν να παραστούν ,έστειλαν : o Υπουργός κ. Νίκος
Παππάς και ο Γ.Γ. κ. Ελ. Κρέτσος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης , η Υπουργός Πολιτισμού &
Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου, ο Γ.Γ. Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κ. Κ. Τσέγας, ο Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ελλάδα κ. Κ. Κενεβέζος και ο Πρύτανης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Καθηγητή κ. Λάζαρος Βρυζίδης. ( διαβάστηκαν από τον Αντιπρόεδρο του
Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Θωμά Αστερίου).
Θεσμός για την Ελλάδα τα Συνέδρια Ψηφιοποίησης
Τα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν πλέον θεσμό για τη χώρα και έχουν την
εμπιστοσύνη και αναγνώριση από τους δύο μεγαλύτερους θεσμούς , της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ,υπό την αιγίδα των οποίων τελούσε ενώ είχε και την υποστήριξη και
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων με το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του Ελληνικού Πολιτισμού , των
νέων ψηφιακών τεχνολογιών ,της καινοτομίας και του τουρισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, στον δικό της χαιρετισμό το θεσμοθετεί για
την Ελλάδα ως ένα από τα εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα του είδους του.
Εκατοντάδες Συμμετοχές
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός της μεγάλης ανταπόκρισης 484 εξειδικευμένων επιστημόνων που συμμετείχαν στις εργασίες του
2ου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης ,καθ’ όλο το τριήμερο 1-3 Δεκεμβρίου 2017.
Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς ,των 104 εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο μετά από αυστηρή επιλογή, πλησιάζουν
τους 300 ,ενώ οι 484 σύνεδροι προέρχονταν εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο από τις χώρες: ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά,
Γερμανία, Ιταλία, ,Βέλγιο,Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αίγυπτο, Κατάρ ,Τουρκία κ.ά.
Στις εργασίες συμμετείχε ο Digital Champion και Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας , Τουρισμού και Ενέργειας
της Κύπρου της Κύπρου κ. Στ. Χειμώνας και πολλά άλλα υψηλόβαθμα στελέχη πολλών πανεπιστημίων, αλλά και της Ελληνικής και
Κυπριακής Δημόσιας Διοίκηση.
Ένα Συνέδριο Εθνικής σημασίας -Ζωντανή μετάδοση σε όλο τον κόσμο
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από εκατό επιστημονικές εργασίες σε διάφορες θεματικές στο χώρο του πολιτισμού, του
τουρισμού και της ψηφιοποίησης. μετά από αξιολόγηση της επιστημονικής επιτροπής, ενώ θα εκδοθούν ηλεκτρονικά επίσημα
πρακτικά (e-book).
Αναλυτικότερα κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των τεχνολογιών αιχμής και
έξυπνων συστημάτων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων και διακρατικών συνεργασιών, ενώ
είχαν κληθεί ως Keynote Speakers ο κ. Χαράλ. Χάϊτας -Αίγυπτος, ο κ. Πέτρος Πατιάς -Ελλάδα και η κ. Αναστασία Ρουσάκη-Βέλγιο, όλοι
αναγνωρισμένοι επιστήμονες που πρωτοπορούν διεθνώς στο μεγάλο θέμα της ψηφιοποίησης και της διάσωσης της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησής του και μέσω ζωντανής μετάδοσης
(live) σε όλο τον κόσμο ,σε όλη την ομογένεια ( live.uth.gr ) ,ενώ κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων προβάλλονταν βίντεο του ΕΟΤ
,που διαφήμιζαν την Ελλάδα , με τον καλύτερο τρόπο , σε όλο τον κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες επιστημονικές εργασίες και μια ανακοίνωση Poster, θεσμός που
καθιερώθηκε από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο-EuroMed του 2015, επιβραβεύοντας την πρωτοτυπία , την τεχνογνωσία και την άρτια
παρουσίαση.
Απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση
Απόλυτη ικανοποίηση εκφράστηκε από όλους τους συνέδρους ,αλλά και από τους Διοργανωτές Φορείς , όχι μόνο για την
ανταπόκριση τόσων επιστημόνων στο μεγάλο κάλεσμα για τον Ελληνικό Πολιτισμό , αλλά και για την αναγνώριση και
εμπιστοσύνη όλων των επίσημων Αρχών της Πολιτείας και της Εκκλησίας , σε ένα τόσο σημαντικό και χρήσιμο για τη χώρα
επιστημονικό γεγονός.
Ο σκοπός του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς πέτυχε απόλυτα ,αφού καθιερώνεται πλέον
για την Ελλάδα με τον πιο επίσημο τρόπο , ως ένα επιστημονικό βήμα κατάθεσης προτάσεων, καλών πρακτικών, ερευνών,

διαδικασιών, προτύπων και απόψεων, που σαν στόχο έχουν την κατάθεση προτάσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την
ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου.
Σημειώνεται ότι θα συνεχίσει να διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια ( 2019,2021,…) και θα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της
επιστημονικής κοινότητας από πολλές χώρες , των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων και θα οδηγεί την εθνική στρατηγική για
την Ψηφιακή πολιτιστική μας κληρονομιά , αναδεικνύοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλη την υφήλιο , δημιουργώντας ρεύμα
Πολιτιστικού Τουρισμού( Αρχαιολογικού ,θρησκευτικού κλπ).
Θεματικοί άξονες:
Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προβληματισμού του Συνεδρίου ήταν οι :
Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες
Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό
Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της
Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο
(Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)
Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)
Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Μεγάλα τα προσδοκώμενα οφέλη
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου πιστεύει ότι και το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο ,όπως συνέβη
και με το 1ο Συνέδριο , αφού είχε πολύ υψηλό επίπεδο εισηγήσεων και συμμετείχαν 484 σύνεδροι όλων των ειδικοτήτων και των
Επιστημών , είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους σημαντικότατοι επιστήμονες της Ψηφιοποίησης , να ανταλλάξουν
απόψεις και να σχεδιάσουν το μέλλον τους μέσα στην έρευνα και στην επιστήμη. Τα αποτελέσματα του 2ου Συνεδρίου στον
τομέα των συνεργασιών ήταν εντυπωσιακά, αφού μέσα από αυτές θα αξιοποιηθούν πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν
τον Πολιτισμό, ιδιαίτερα εν όψει του έτους 2018, που θεσμοθετήθηκε ως έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Ευρώπη.
Επίσης επιτεύχθηκαν οι παρακάτω στόχοι:
Παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στο θέμα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
Γνωριμία των Επιστημόνων μεταξύ τους και δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και διασύνδεσης των Πανεπιστημίων μεταξύ
τους, με κοινό τόπο την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού.
Ανταλλαγή επιστημονικών εμπειριών μέσα από το Συνέδριο και τις στοχευμένες συναντήσεις .
Σύναψη Συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού και των Μνημείων (Αρχαιολογικών και
Βυζαντινών).
Δημιουργία ενός διεθνούς Δικτύου μεταξύ Ελληνικών Ερευνητικών Εργαστηριών και αυτών του εξωτερικού.
Ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, ως προορισμού Πολιτιστικού Τουρισμού.
Θεσμοθέτηση του μεγάλου αυτού γεγονότος και πραγματοποίησή του κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα.
Δημιουργία ενός PORTAL και ενός Διαρκούς Φόρουμ της Επιστημονικής Κοινότητας, για την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων,
μεθόδων και καλών πρακτικών.
Δημιουργία εταιρικών σχημάτων (Partners), για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και διεκδίκηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών,
κυρίως, προγραμμάτων και πόρων που αφορούν τον Πολιτισμό.
Γνωριμία και διασύνδεση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο.
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς περνά στην ιστορία ως ένα μοναδικό και παγκόσμιας
εμβέλειας γεγονός , έχει καθιερωθεί, πλέον, ως θεσμός για την Ελλάδα και θα αποτελεί κάθε δύο (2) χρόνια το μεγάλο ραντεβού
όλων των Ελλήνων και Κυπρίων επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο.
Το επόμενο μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για το έτος 2019 , αφού όμως προηγηθούν εντός του 2018 θεματικά Συνέδρια
που αφορούν τον Ελληνικό Πολιτισμό ( οι λεπτομέρειές τους θα ανακοινωθούν σύντομα) και το μεγάλο Διεθνές Συνέδριο
Ψηφιοποίησης EuroMed 2018 στην Κύπρο ,που έχει προγραμματιστεί για τις 29/10-3/11/2018 και διοργανώνει με απόλυτη επιτυχία από
το έτος 2006 , κάθε δύο χρόνια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μεγάλες συνεργασίες
Δεκάδες Φορείς εντός και εκτός Ελλάδος , έσπευσαν να στηρίξουν με κάθε τρόπο το σπάνιο αυτό επιστημονικό γεγονός ,όπου
όλες οι σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης ,συναντούν τον Ελληνικό Πολιτισμό.
Συνδιοργανωτές φορείς:, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως – Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης,
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας,
«Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» της Ι.Μ. Δημητριάδος & Αλμυρού , Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.
Συνεργαζόμενοι φορείς:Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου – Digital Champion, CIPA Heritage Documentation ,ICOMOS Ελλάδος ,ICOMOS
Κύπρου ,Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας,
Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου -Άνω Γατζέα ,Πήλιον Όρος ,Κέντρο Πολιτισμού «Ιωλκός» και IP Rights.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Συνεδρίου εντάσσεται η γιορτή καλωσορίσματος των Συνέδρων ,που διοργανώθηκε την

Παρασκευή 1 Δεκ. 2017 , από τον Φορέα για τη διάσωση του Πολιτιστικού αποθέματος της Ι.Μ. Δημητριάδος «Μαγνήτων Κιβωτός»
με τοπικές γεύσεις και με την εμφάνιση ομάδας χορευτών του περίφημου Λυκείου Ελληνίδων Βόλου , η παρουσία του Μουσείου
Ελιάς και Λαδιού -Α.Γατζέα και της ΚοινΣΕπ «ΕΥ ΣΥΝ»-Αγριά Βόλου με τα μοναδικά της τοπικά προϊόντα και φυσικά οι επισκέψεις
των συνέδρων σε αξιοθέατα της πόλης του Βόλου .
Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία πολύ σημαντικών εταιριών του χώρου της Ψηφιοποίησης ,όπως είναι η IID, η Unisystems, η NeoMech
και η ELiDOC , που εντυπωσίασαν τους συνέδρους με τα υψηλής τεχνολογίας συστήματα ψηφιοποίησης ,έξυπνων λογισμικών ,
εικονικής πραγματικότητας,3D εκτυπώσεων κ.΄.α. .
Οι Διοργανωτές Φορείς και η 5μελής Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ,ευχαριστούν όλους ανεξαίρετα τους εισηγητές και
συνέδρους, που λάμπρυναν με την παρουσία τους ένα μεγάλο επιστημονικό γεγονός, ενώ ευχαριστούν ιδιαίτερα για την
υποστήριξη το Υπουργείο Πολιτισμού , τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ,το Europe Direct Θεσσαλίας , τον Φορέα της Ι.Μ.
Δημητριάδος και Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτό», το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου ,την Εταιρία ΕΨΑ ,την ΚοινΣΕπ «Ευ Συν» και
όλους τους εκθέτες και χορηγούς .
Με Εκτίμηση
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ -Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΕΠΑΚ-ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΟΔ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ- Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ-Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,
ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ -τ. Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών ,
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ
ΘΈΜΑΤΑ
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#ΣΥΝΈΔΡΙΟ

#ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ
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Κ. Μπαργιώτας για περικοπές στην υγεία, επενδύσεις στα νοσοκομεία, ψηφιακή
υπογραφή
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