
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

USER DAY, ΑΘΗΝΑ 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management 
and Integration of Third Country Nationals (WELCOME)», το UPF (Πανεπιστήμιο Ισπανίας), το KEMEA (Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και η ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, 
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) διοργάνωσαν με επιτυχία «USER DAY» στις 17 Ιανουαρίου 2023 στις 
εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ.   
 
Mας τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεθνών οργανισμών, οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, και της ακαδημαϊκής κοινότητας.  
 
Στην παρούσα διοργάνωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «WELCOME», και οι συμμετέχοντες είχαν 
τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ανεπτυγμένες τεχνολογίες έως τώρα, όπως αλληλεπίδραση με εικονικούς 
βοηθούς, τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, κ.α.  
 
Η παρουσίαση άρχισε με τη φιλοσοφία του έργου WELCOME από το UPF. Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε σε 
εκπρόσωπο του KEMEA, όπου  παρουσίασε το σκοπό του έργου, τη μεθοδολογία και τη σημασία του συν-
σχεδιασμού. Ακολούθησε εκπρόσωπος της PRAKSIS, όπου παρουσίασε τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα κύρια 
αποτελέσματα δύο ερευνών που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του έργου αναφορικά με τις κοινωνικές και 
ψυχολογικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση 
με «ευάλωτα» άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς και της συλλογής των αναγκών/ 
απαιτήσεων των χρηστών μιας τέτοιας εφαρμογής. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν συλλέχθηκαν μέσω ατομικών 
συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης με Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και Εκπροσώπων Φορέων.  
 
Ολοκληρώνοντας τον 1ο κύκλο των παρουσιάσεων, πραγματοποιήθηκε αναφορά στα σενάρια που επιλέχθηκαν να 
συμπεριληφθούν στο παραγόμενο προϊόν του έργου (MyWELCOME App), αναδείχθηκε η ανάγκη πίσω από αυτά 
δίνοντας την οπτική των φορέων υλοποίησης (DIFE, PRAKSIS, CARITAS) σε Ελλάδα, Γερμανία και Καταλονία (Ισπανία), 
και σχολιάστηκαν οι προκλήσεις που ανέκυψαν, κάνοντας παράλληλα και αναφορά στις πιλοτικές δοκιμές του 
πρώτου και δεύτερου λειτουργικού πρωτοτύπου. Επόμενο βήμα, η τελική πιλοτική εφαρμογή επίδειξης της 
πλατφόρμας WELCOME η οποία θα επικυρωθεί σε 3 περιπτώσεις χρήσης στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία 
και θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους υλοποίησης του έργου. 
 
Προχωρώντας στο 2ο κύκλο των παρουσιάσεων, ομιλητές – ειδικοί σε θέματα τεχνολογίας παρουσίασαν την 
επισκόπηση των επιλεγμένων σεναρίων για τους ΥΤΧ ανά χώρα υποδοχής (Ελλάδα- Θεσσαλονίκη, Γερμανία- 
Αμβούργο, Καταλονία- Ισπανία)  και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων 
video (video demonstrations) με κεντρικό συντονισμό από το UPF και σχολιασμό εκ μέρους των φορέων πιλοτικών 
εφαρμογών, από εκπρόσωπο της PRAKSIS.  
 
Στο τέλος, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις ανεπτυγμένες τεχνολογίες και μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους γι’ 
αυτές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες για αυτούς και ότι θα ήθελαν πολύ να τις 
χρησιμοποιήσoυν στην πράξη. 
 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες. 
 
Δείτε αναλυτικά, την Ατζέντα της Συνάντησης. 
 
Το έργο «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third 
Country Nationals (WELCOME)» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020 
Research and Innovation programme” υπό τη Συμφωνία Επιδότησης No 870930. 

https://praksis.gr/cms/files/2023/02/USER-DAY-%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91.pdf
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