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4ο Forum Αυτοδιοίκηςησ & Επιχειρηματικότητασ 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  

 
 

Σο Εργαςτιριο Προθγμζνων Εκπαιδευτικϊν Εφαρμογϊν και Εφαρμογϊν Κινθτϊν 
υςκευϊν –   AETMA Lab του ΣΕΙ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 

(http://aetma.teiemt.gr/aetma/ )  και 
 

θ ISOSOFT ( http://isosoft.gr/ ) με εξειδίκευςθ  ςτθν ανάπτυξθ Διοικθτικισ 
Οργάνωςθσ, τθ διαχείριςθ και τθ διοίκθςθ των διαδικαςιϊν (Process Management 

Solutions) 
 

ςασ προςκαλοφν 

τθν Παραςκευι 19 Mαϊου 2017, ϊρα 16:00  – 18:00 
ςτο Ξενοδοχείο Hyatt Regency Hotel– Αίθουσα «Επίδαυροσ 3» 

ςτην εκδήλωςη τουσ με θζμα: 

Ηλεκτρονική Διακυβζρνηςη: 

υςτήματα Οργάνωςησ & Διοίκηςησ (Διαφάνεια - Αναβάθμιςη - 
Μείωςη Κόςτουσ Λειτουργίασ) 

 
Ζνασ  ςφγχρονοσ δθμόςιοσ φορζασ γίνεται ακόμθ πιο αποτελεςματικόσ μζςα από μια άμεςθ 
και ζμπρακτθ ψθφιακι οργάνωςθ των διοικθτικϊν και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν του. Ζτςι, 
εργαςίεσ, κανόνεσ, άνκρωποι και ςυςτιματα ςε ςυντονιςμζνθ λειτουργία  μποροφν να  
επιτφχουν με αποδοτικό τρόπο τον ςκοπό και τουσ κακοριςμζνουσ ςτόχουσ  του. 
ε μια τζτοια οργάνωςθ,  οι διαδικαςίεσ που αφοροφν τα κζματα αςφάλειασ πλθροφοριϊν 
πιςτοποιοφνται εφκολα και ουςιαςτικά, ενϊ παράλλθλα δθμιουργοφνται  νζεσ αποκικεσ 
ανοιχτϊν δεδομζνων και νζεσ ευκαιρίεσ για υπθρεςίεσ 
 

Dr Σςινάκοσ Αφγουςτοσ 
 

Διευκυντισ ΑΕΣΜΑ Lab 

Πάνοσ Καηάκοσ 
 

Δ/νων φμβουλοσ  ISOSOFT 
 

 
Η ςυμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ είναι ελεφκερθ. Μπορείτε να δθλϊςετε ςυμμετοχι ι να εκδθλϊςετε το 

ενδιαφζρον ςασ ςτον  ςφνδεςμο : https://goo.gl/forms/Wa3fy9tH1zozjkrD2 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 

1. Ψηφιακζσ διαδικαςίεσ και ηλεκτρονικζσ υπηρεςίεσ προσ τουσ Πολίτεσ ςτην Περιφζρεια 

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ 

 τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ ΠΑΜΘ 

 Βιματα και ενζργειεσ 

 Αναμενόμενα αποτελζςματα 

Ομιλθτισ: Μπονόβασ Παναγιϊτθσ, Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ΠΑΜΘ, 2531350125, pbonovas@pamth.gov.gr  
 

2. Τπηρεςίεσ και δράςεισ του ΑΕΣΜΑ Lab για την τοπική αυτοδιοίκηςη 

 Ψθφιακζσ διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ ςε  οργανιςμοφσ 

 Τπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ 

 Νζεσ τεχνολογίεσ ςτον τουριςμό 

 Εκπαιδευτικά ςεμινάρια 

Ομιλθτισ: Dr. Λυτρίδθσ Χριςτοσ, Μζλοσ AETMA Lab, 6937166808, lytridic@teiemt.gr  

 

3. Αςφάλεια Πληροφοριών ςε Οργανιςμοφσ 

 Νομοκεςία 

 υςτιματα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν 

 Πιςτοποίθςθ Οργανιςμϊν ι Διευκφνςεων-Σμθμάτων κατά ISO 27001 

 Νζοσ Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ για τθν Αςφάλεια Προςωπικϊν Δεδομζνων GDPR 

679/2016 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία των Δεδομζνων) 

Ομιλθτισ: Ιωαννίδθσ Σάςοσ, Γεν. Διευκυντισ ISOSOFT, 6972503413, tioannidis@isosoft.gr 

 

4. Παρουςίαςη τησ εφαρμογήσ ανοιχτοφ λογιςμικοφ PublicBPMS ( άδεια AGPL) 

 Ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν – δθμιουργία του ψθφιακοφ γραφείου 

 Βαςικζσ διαδικαςίεσ - Ροζσ εργαςιϊν 

 Ηλεκτρονικι διαχείριςθ και διακίνθςθ εγγράφων, Διαφγεια  

 Αυτόματθ καταγραφι – πρωτοκόλλθςθ εγγράφων 

 Ψθφιακι  υπογραφι εγγράφων 

 Τπθρεςίεσ προσ πολίτεσ κι επιχειριςεισ 

Ομιλθτισ: Κοςμίδθσ Δαμιανόσ, Μζλοσ AETMA Lab, 6973016809, damianoskosmidis@yahoo.gr  

 


