Ιωάννινα, 19/04/2018
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την επιστολή µας αυτή, επιθυµούµε να σας προσκαλέσουµε σε workshop
ενηµέρωσης, που πρόκειται να διοργανώσει, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, τις
ώρες 16.30 – 20:30, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της
Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) - Τµήµα Μακεδονίας, µε
κεντρικό τίτλο: «Ο Ψηφιακός µετασχηµατισµός των Επιχειρήσεων στην εποχή
του GDPR και ο ρόλος του CIO / IT Manager»

Στόχος του workshop, που θα διεξαχθεί στo Hotel du Lac, Κ. Παπούλια και Ίκκου,
Ιωάννινα, είναι να δηµιουργηθεί µέσα από τις εισηγήσεις και τις παρεµβάσεις των
προσκεκληµένων Εισηγητών, του κου Μιχάλη Μωραϊτη, ο οποίος είναι Board
Member to the European CIO Association, Board Member of Hellenic CIO Forum,
CIO του Οµίλου Επιχειρήσεων Nissan - Ν. Θεοχαράκη, της κυρίας Μαρίας Μυλώση
η οποία είναι ∆ικηγόρος, ∆ρ. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια και του κου Λάµπη Βουτσά, ο οποίος
είναι ο CIO της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., το κατάλληλο υπόβαθρο για τη δηµιουργία συζήτησης
επί των προκλήσεων που καλείται να αντιµετωπίσει ο CIO/IT Manager στην εποχή
του ψηφιακού µετασχηµατισµού και εν όψει της εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού
Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR).

Οι Οµιλητές θα µοιραστούν µαζί µας τις εµπειρίες τους και θα ακολουθήσει
συζήτηση, όπου η συµµετοχή όλων θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της
κατάστασης που αντιµετωπίζει σήµερα ο CIO στην περιοχή της Ηπείρου ενώ
ερωτήσεις θα µπορούν να απαντήσουν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που
παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις στην Ελληνικά αγορά. Συνηµµένα, για ενηµέρωσή
σας, θα βρείτε την agenda του workshop.
Η πρόσκληση είναι προσωπική και απευθύνεται σε ∆ιευθυντές Πληροφορικής / CIOs
/ IT Managers / Γενικούς και Οικονοµικούς ∆ιευθυντές των Επιχειρήσεων της
Ηπείρου.

Παρακαλώ δηλώστε συµµετοχή στο https://goo.gl/forms/vRRKwOMXXHiYQjmH3, είτε
στο email: aristotelis@eede.gr, είτε στο τηλέφωνο 2310 522314, κ. Βασιλική Γίδαρη.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και θα είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Θανάσης Ιατρόπουλος
Πρόεδρος της Οµάδας ∆ιοίκησης του ΕΙΠ
του Τµήµατος Μακεδονίας της ΕΕ∆Ε

Χορηγοί

Με την υποστήριξη

