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Agile Strategy Planning when corporate IT use is in a state of flux

Σε µια εποχή όπου η µόνη σταθερά είναι η αβεβαιότητα, οι ηγέτες της Πληροφορικής καλούνται να 
χαράξουν και να υλοποιήσουν ευέλικτες στρατηγικές που θα βοηθήσουν την επιχείρησή τους να 
αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις ολοένα αυξανόµενες αλλαγές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ

Έµφαση στα case studies

Το καταξιωµένο 8ο ετήσιο συνέδριο των IT Leaders εστιάζει φέτος στη στρατηγική Πληροφορικής / 
Τεχνολογίας, την ευελιξία που αυτή πρέπει να ενέχει και να εφαρµόζει, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί 
µε επιτυχία η αβεβαιότητα. Το Συνέδριο φέτος βασίζεται κατά κύριο λόγο σε case studies που θα 
παρουσιαστούν από µια σειρά διακεκριµένων Ελλήνων και ξένων CIOs, οι οποίοι θα επιδείξουν 
πώς καταφέρνουν να απαντούν στις προκλήσεις της σηµερινής εποχής µε έργα, πρωτοβουλίες και 
καινοτοµίες που έχουν στόχο την αποδεδειγµένη επιχειρηµατική αξία. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να 
φιλοξενήσει σηµαντικό αριθµό CIOs που έχουν να µεταλαµπαδεύσουν γνώσεις και εµπειρίες στους 
συναδέλφους τους, αναδεικνύοντας την καινοτοµία της στρατηγικής τους.

Στελέχη της Διεύθυνσης ΙΤ δωρεάν 
Ακούγοντας την απαίτηση πολλών 

CIOs, το IT Directors Forum προσφέρει 
για πρώτη φορά ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη 

συµµετοχή στελέχους από τη Διεύθυνση 
Πληροφορικής κάθε εταιρείας. Απαιτείται προεγγραφή.

www.itdirectorsforum.gr
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Kαθ. Ian Angell, o «αιρετικός» 

Ο καθηγητής Ian Angell αναλύει τις κοινωνικο-οικονοµικές και 
επιχειρηµατικές συνέπειες των Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών, µε πάνω από 40 χρόνια έρευνας πάνω στην επίδραση της 
ηλεκτρονικοποίησης της κοινωνίας. Υπήρξε καθηγητής Πληροφορικής 
στο βρετανικό πανεπιστήµιο London School of Economics (LSE), 
όπου δίδασκε τεχνολογική καινοτοµία και την επιρροή της. Μετά την 
πρώιµη συνταξιοδότησή του, έγινε Επίτιµος Καθηγητής στο LSE και 
σήµερα µοιράζει το χρόνο του στη συγγραφή βιβλίων, την έρευνα και τις 
παρουσιάσεις σε όλο τον κόσµο. Ο καθ. Angell ασκεί ενδιαφέρουσα κριτική 
απέναντι στην «επιστηµονική µέθοδο» και τη χρήση της στον κόσµο των 
επιχειρήσεων, ενώ θεωρείται αυθεντία στη διαχείριση της αβεβαιότητας και 
της πολυπλοκότητας στη σηµερινή επιχειρηµατική πραγµατικότητα. 

Η οµιλία του 
Ο παθολογικά ψυχαναγκαστικός,  
νευρωτικός manager 
Πολλοί managers υποφέρουν από την τρέλα της εποχής µας: “παθολογικά 
ψυχαναγκαστική νεύρωση”. Αυτοί οι “methodolics” (εθισµένοι στη 
µεθοδολογία) πιστεύουν ότι ο κόσµος µας µπορεί να είναι ένα καθαρό 
µέρος αν τον προσεγγίσεις µε καθαρές µεθοδολογίες, που θα υλοποιηθούν 
από καθαρά µυαλά, χρησιµοποιώντας την εικόνα της καθαρότητας… δηλαδή 
τον Υπολογιστή. Ωστόσο ο καθηγητής Ian Angell συµφωνεί µε τον Πάµπλο 
Πικάσσο ότι «Οι Υπολογιστές είναι άχρηστοι. Το µόνο που µπορούν είναι 
να σου δίνουν απαντήσεις» και µάλιστα πολλές φορές σε ερωτήσεις που 
δεν έχεις καν ρωτήσει. Στο Συνέδριο θα επιδείξει πώς ο επιχειρηµατικός 
κόσµος είναι γεµάτος από methodolics οι οποίοι έχουν σχηµατίσει την 
«Αίρεση των Αριθµών», όπου µετράνε οτιδήποτε κινείται και στη συνέχεια 
το µοντελοποιούν σε έναν Η/Υ. Απατώνται µάλιστα, πιστεύοντας ότι 
µπορούν έτσι να ελέγξουν το µέλλον της επιχείρησής τους, σε έναν κόσµο 
που χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα. 

Ο Angell διαβλέπει έναν µεγαλύτερο αλλά εντελώς διαφορετικό ρόλο 
για την Πληροφορική των επιχειρήσεων, έτσι ώστε αυτές να µπορούν να 
αντιµετωπίσουν την βαθιά επιχειρηµατική αβεβαιότητα. Απορρίπτει την ιδέα 
των απαντήσεων και των µεθοδολογιών, επιµένοντας ότι οι ‘σκεπτόµενοι 
manager’ θα πρέπει να παραδώσουν το ρόλο τους ως αναγνώστες 
µηχανών, και να λάβουν απόλυτη ευθύνη των πράξεών τους. ‘Να ζεις µε την 
αβεβαιότητα και να σου αρέσει!’ 

Η οµιλία του είναι εύθυµη, αλλά έχει σοβαρό µήνυµα. Είναι γεµάτη από 
ιστορίες αποτυχίας της Πληροφορικής, ταιριάζει σε όλους όσοι έχουν 
µια εµπειρία από την διεστραµµένη πραγµατικότητα των συστηµάτων 
Πληροφορικής σε επιχειρηµατικό περιβάλλον τα οποία µας κοροϊδεύουν κι 
εµάς και τον καθένα γύρω µας.  

David Wilde, o «transformer»

Ως CIO για την Περιφέρεια του Essex (Essex County Council), 
ο David έχει εγκαθιδρύσει µια στρατηγική και ένα πρόγραµµα 
υλοποίησης που στόχο έχει το µετασχηµατισµό της Περιφέρειας σε 
ένα λειτουργικό, αποδοτικό και διαφανή οργανισµό. Η στρατηγική 
του βασίζεται στην υιοθέτηση του Cloud Computing, το οποίο 
υποστηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη, τις διαµοιρασµένες υπηρεσίες 
µέσω του collaboration, self service πρακτικών και την αξιοποίηση 
των social media. 

Η ICT στρατηγική που εφάρµοσε ο David Wilde στο Essex County 
Council έχουν ήδη πετύχει µειώσεις κόστους, που ανέρχονται σε 
περίπου 15 εκατ. στερλίνες, Παράλληλα εφάρµοσε έναν πλήρη 
µετασχηµατισµό των υπηρεσιών ΤΠΕ, υποστηρίζοντας ευρέως την 
αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν έσοδα της 
τάξεως των 100 εκατ. στερλινών, µέσω αυτής της πρωτοβουλίας.

Διεθνείς οµιλητές που δίνουν τον στρατηγικό τόνο 

Συνεχίζοντας την παράδοση των εξαιρετικών διεθνών οµιλητών, το φετινό IT Directors Forum έχει την τιµή 
να φιλοξενεί δύο διεθνείς experts που πρόκειται να προσφέρουν σηµαντικά insights για την αντιµετώπιση της 
αβεβαιότητας και τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και εκτέλεση της ΙΤ στρατηγικής. 

www.itdirectorsforum.gr

Έλληνες CIOs που παρουσιάζουν στο συνέδριο  
(βάσει της 14/10):

•  Νίκος Χριστοδούλου, Group CIO, Εθνική Τράπεζα
•  Ξενοφών Λιαπάκης, CIO, Interamerican 
•  Ιωάννης Παράσχος, Διευθυντής Πληροφορικής, ΤΙΤΑΝ
•  Παναγιώτης Μαστρογιάννης, CIO, First Data 
•  Θωµάς Σπυριδάκης, CIO, BSB Fashion
•  Αναστάσιος Αλέφαντος, Διευθυντή IT&T Operations 

and Data Center Services, Διεθνής Αερολιµένας 
Αθηνών 

•  Σταµάτης Χονδρουδάκης, IT Director, Όµιλος 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη 

Σε πάνελ συζήτησης συµµετέχουν:
·  Δρ. Δηµήτριος Πτωχός, Επικεφαλής του Γραφείου 

Στρατηγικού Σχεδιασµού του Πρωθυπουργού *
·  Καθ. Γιώργος Δουκίδης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών / ELTRUN 
·  Βασίλης Τραπεζάνογλου, Σύµβουλος Διοίκησης, 

Eurobank
·  Πάνος Λεβαντής, Διευθυντής Πληροφορικής,  

Μύθος Ζυθοποιΐα 
·  Πυθαγόρας Παπαδηµητρίου, Μanaging Director,  

HP Hellas & Cyprus 
·  Ηλίας Βυζάς, Partner, Advisory Services, EY
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Προκαταρκτικό Πρόγραµµα * (9.00 πµ – 17.45) µµ

*  Το πρόγραµµα είναι προκαταρκτικό και ισχύει βάσει της 11 Οκτωβρίου 2013. Καθηµερινά σχεδόν προστίθενται οµιλητές και panelist. 

Επισκεφθείτε και πάλι το www.itdirectorsforum.gr για να βλέπετε τις εξελίξεις στην agenda. 

08.30 – 08.55 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές

08.55 – 09.00 Εισαγωγή

09.00 – 09.15 “Governance and Management of Enterprise IT Using COBIT 5”
Παναγιώτης Δρούκας, ISACA Athens Chapter 

ΕΝΟΤΗΤΑ #1: Agile IT: Στρατηγικές, Θεωρίες, Απόψεις, Διαδικασία, Μεθοδολογίες 

9.15 – 10.00
Keynote Speaker 

“Ο παθολογικά ψυχαναγκαστικός, νευρωτικός manager” 
Ian Angell, Professor Emeritus, London School of Economics

10.00 – 10.20 “Adopting a lean and agile framework for Information Systems development” 
Κώστας Πέτρου, Senior Manager, Advisory Services, EY 

10.20 – 10.40 “Agility in Practice with Flexible Capacity Services”
Μιχάλης Κασιµιώτης, Technology Services & Support Manager, HP Greece & Cyprus

10.40 - 10.55 “IT Strategic Planning Under Uncertainty”
Ιωάννης Παράσχος, Διευθυντής Πληροφορικής, ΤΙΤΑΝ

10.55 – 11.10 “Establish a cloud strategy as an answer to uncertainty”
Νίκος Παπαδόγλου, Corporate Product Marketing Manager, hellas online

11.10 – 11.25 Ξενοφών Λιαπάκης, CIO, Όµιλος Interamerican

11.25 – 11.35
Case Study

“Αναπτύσσοντας το σύστηµα προϋπολογισµού Tagetik για τον όµιλο Henkel”
Κωνσταντίνος Φαλτσέτας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Henkel Hellas

11.35 – 12.10 Διάλειµµα – Καφές - Eλαφρύ Γεύµα
ΕΝΟΤΗΤΑ #2: Agile IT: Προγραµµατισµός και Υλοποίηση  

12.15 – 12.30 Παναγιώτης Μαστρογιάννης, CIO, First Data

12.30 – 12.50 “Moving Business Analytics to the Next Level: Modern Trends in BI & Big Data Technologies” 
Νίκος Μακρής, Engagement Manager, Microsoft Consulting Services, Microsoft Hellas

12.50 – 13.05
Case Study

“ERP implementation end to end in Saracakis Group with Microsoft Dynamics AX & Annata IDMS”
Σταµάτης Χονδρουδάκης, IT Director, Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη 

13.05 – 13.20 “Mind the Business”
Σταύρος Μένεγος, R&D Director, Entersoft 

13.20 – 13.35 “Is Your Business Ready for Catastrophe? The Business Continuity Process is Here for You”
Πάρης Κάσκας, Principal Presales Consultant, Symantec 

13.35 – 13.45 “Πόσο προετοιµασµένη είναι η εταιρία σας για µια ηλεκτρονική επίθεση;”
Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines Cluster Head for Greece, Cyprus and Malta, AΙG

13.45 – 14.00 “Managing Uncertainty”
Νίκος Χριστοδούλου, Group CIO, Εθνική Τράπεζα

14.00 – 14.20
Q&A Session

“Performance Matters”
Στη συγκεκριµένη ενότητα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήµατα και να συζητήσει  
σχετικά µε την απόδοση του ΙΤ στο business σε αβέβαιους καιρούς.
Συµµετέχουν: 
Νίκος Χριστοδούλου, Group CIO, Εθνική Τράπεζα
Ξενοφών Λιαπάκης, CIO, Όµιλος Interamerican
Ιωάννης Παράσχος, Διευθυντής Πληροφορικής, ΤΙΤΑΝ
Θωµάς Σπυριδάκης, CIO, BSB Fashion
Συντονίζει: Λάµπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος, Accenture

14.20 – 15.10 Γεύµα
ΕΝΟΤΗΤΑ #3: Agile IT: Μετασχηµατισµός και Καινοτοµία  

15.15 – 15.25 “Business operations in the era of Data centers and Cloud”
Mihai Bondar, Engagement Director, Business Unit Global Services, Ericsson

15.25 – 15.40 Θωµάς Σπυριδάκης, CIO, BSB Fashion

15.40 – 15.50 Case Study

15.50 – 16.00 “Work the way you live”
Λάζαρος Λέντζαρης, Managing Partner, DoIT Hellas!

16.05 – 16.30
International Speaker

“Transforming business through Cloud Computing”
David Wilde, CIO, Essex County Council

16.30 – 16.45
Live Debate

“Να επενδύσω στις µεθοδολογίες και τις διαδικασίες για να αντιµετωπίσω την αβεβαιότητα; Ναι ή όχι;” 
Ο καθ. Ian Angell σε ένα ζωντανό debate µε τον Αναστάσιο Αλέφαντο, Διευθυντή IT&T Operations and Data Center 
Services, Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών 

16.50 – 17.45
Πάνελ Συζήτησης

“Η τεχνολογία και η καινοτοµία ως µοχλός ανάπτυξης της επιχείρησης … και (γιατί όχι και) της χώρας”
Big Data, Analytics, BYOD, Cloud, Social Media, 3d Printing, e-invoicing και τόσες άλλες τεχνολογίες, που βρίσκονται ήδη 
εδώ, ανατρέπουν τα δεδοµένα, το µέλλον της δουλειάς µας αλλά και της ίδιας της επιχείρησης. 
Από την άλλη, όλοι κινδυνεύουµε από «τεχνολογικό αυνανισµό», υιοθετώντας τεχνολογίες που δεν επιφέρουν  
τελικά τον επιχειρησιακό µετασχηµατισµό και την αλλαγή που θα ήθελαν οι χρήστες.
Σε αυτό το φιλόδοξο πάνελ συζήτησης, όπου στόχος είναι η διεύρυνση της αντίληψης όλων µας για την πραγµατική 
επίδραση της καινοτοµίας και τη συνεισφορά της τεχνολογίας σε αυτή, µέχρι στιγµής έχουν αποδεχθεί, παρουσιάζουν  
και συζητούν µε το κοινό οι:
• Δρ. Δηµήτριος Πτωχός, Επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασµού του Πρωθυπουργού *
• Καθ. Γιώργος Δουκίδης, Athens University of Economics & Business 
• Βασίλης Τραπεζάνογλου, Σύµβουλος Διοίκησης, Eurobank
• Πάνος Λεβαντής, Διευθυντής Πληροφορικής, Μύθος Ζυθοποιΐα 
• Πυθαγόρας Παπαδηµητρίου, Μanaging Director, HP Hellas & Cyprus 
• Ηλίας Βυζάς, Partner, Advisory Services, EY

17.45 Συµπεράσµατα – Κλείσιµο Εργασιών Συνεδρίου



Οι συµµετοχές πρέπει να προπληρωθούν.
• Τυχόν ακυρώσεις συµµετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως ως τις 17/10/2013, ειδάλλως θα τιµολογηθεί το 50% του κόστους συµµετοχής.
• Σε περίπτωση µη προσέλευσης χωρίς έγγραφη ενηµέρωση µέχρι τις 23/10/2013, θα τιµολογηθεί το 100% του κόστους συµµετοχής.

Κόστος Συµµετοχής

Στοιχεία Συµµετεχόντων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  ...............................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................................................................ΠΕΡΙΟΧΗ: ........................................................................................Τ.Κ.:  ...............................

ΤΗΛ.: ............................................................................................................................................... FAX:  ..............................................................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ......................................................................................................................................................................................................

ΑΦΜ: .....................................................................................................ΔΟΥ:  ........................................................................................................................

Παρακαλώ συµπληρώστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικού τιµολογίου,  
κατόπιν συνεννόησης µε το λογιστήριο σας.

Email εντολέα: ............................................................... @. ........................................  Email λογιστηρίου: .....................................@ ....................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:  ........................................................................................................................................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ................................................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ...............................................................................................................................

Στοιχεία Εταιρείας

1. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό:

  EUROBANK: 0026-0053-74-0200168594          ALPHA: 184.00.2320.001039

  ΓΕΝΙΚH ΤΡAΠΕΖΑ: 98003881350       ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 178-470-437-12

Για τη δική σας εξυπηρέτηση σας ενηµερώνουµε ότι οι πιο πάνω τραπεζικοί λογαριασµοί είναι στο όνοµα ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.
Μετά την κατάθεση στείλτε µας το καταθετήριο µε τη δήλωση συµµετοχής στο fax: 210-6617778.
2. Χρέωση πιστωτικής κάρτας:

  VISA                   MASTERCARD                   ΠΟΣΟ: € ........................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:     /     /     /                                   ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ:   /   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ..................................................................................................................................................................................................

3.   Online payment στο www.easypay.gr

Τρόπος Πληρωµής

*  Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23% 

1.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ......................................................................................................................ΘΕΣΗ: ..........................................................................
 E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................
2.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ......................................................................................................................ΘΕΣΗ: ..........................................................................
 E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................
3.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ......................................................................................................................ΘΕΣΗ: ..........................................................................
 E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................
4.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ......................................................................................................................ΘΕΣΗ: ..........................................................................
 E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................
5.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ......................................................................................................................ΘΕΣΗ: ..........................................................................
 E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................
6.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ......................................................................................................................ΘΕΣΗ: ..........................................................................
 E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................

Σηµείωση: σε περίπτωση περισσότερων συµµετοχών, µπορείτε να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα ονόµατα σε ξεχωριστή σελίδα.   

  ΝΑΙ, επιθυµώ να λάβω πιστοποιητικό παρακολούθησης σε pdf, στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.   

  ΝΑΙ, επιθυµώ αυτόµατη διερµηνεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Συµµετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, τηλ. 2106617777 (ext. 129), vkoutsavlis@boussias.com

 End-User (CIO, IT Director, IT Manager, Business Analyst, κλπ): ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη συµµετοχή από την εταιρεία  
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Επιστρέψτε τη φόρµα συµπληρωµένη  

στο fax 210 661 7778

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ

 End-User (CIO, IT Director, IT Manager, Business Analyst, κλπ.) Κάθε επόµενη συµµετοχή από την ίδια εταιρεία: 250 ευρώ

 Vendors / Σύµβουλοι / Integrators: 250 ευρώ


