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Καταληκτική ηµεροµηνία ανανέωσης µελών 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την ετήσια ανανέωση της 
συνδροµής σας στον ISACA για όσους δεν έχουν ακόµη 
ανανεώσει είναι η 30 Απριλίου 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά από αυτήν την ηµεροµηνία δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα online ανανέωσης. Η εν λόγω δυνατότητα 
θα παρέχεται για λίγες ακόµα µέρες στο παρακάτω link. 
 
Επίσης, όσοι ανανεώνουν µετά από αυτήν την 
ηµεροµηνία αντιµετωπίζονται ως νέα µέλη τόσο ως προς 
το κόστος (υπάρχει δηλ. επιβάρυνση), όσο και ως προς τη 
διαβάθµιση member level (platinum, gold, κλπ). 

Παράταση εγγραφών για εξετάσεις 
Λόγω αυξηµένης ζήτησης, η ηµεροµηνία εγγραφής για 
συµµετοχή στις εξετάσεις CISA®, CISM®, CGEIT® and 
CRISC™ του Ιουνίου παρατάθηκε έως τις 23 Απριλίου 
2013. 
 
Νέος τρόπος υπολογισµού των CPEs 
Μετά από τη δηµιουργία του νέου τρόπου υποβολής 
µέσω του ιστότοπού, του, ο ISACA International άλλαξε, 
προς όφελος των µελών, τον τρόπο υπολογισµού των 
CPEs . Η διαφορά έγκειται στη στρογγυλοποίηση η οποία 
γίνεται σε τέταρτα της ώρας αντί σε ακέραιες µονάδες. 
Για παράδειγµα, αν παρακουθήσετε εκπαίδευση 
καθαρής διάρκειας 90 λεπτών, διακαιούσαστε 1.75 
CPEs έναντι ενός που ίσχυε πριν. Για περισσότερες, 
επισκεφτείτε τις πολιτικές συνεχούς εκπαίδευσης του 
ISACA.  
 
ISACA Virtual Conference, 24/04/2013 
O ISACA διοργανώνει στις 24 Απριλίου 2013 (7:45AM to 
4:30PM EDT,  UTC–6) virtual conference µε θεµατική 
ενότητα : “The State of Cybersecur i ty” . Θα 
παρουσιαστούν οι ανερχόµενες τάσεις στο χώρο των 
cyber threats, καθώς και βέλτιστες πρακτικές  
κυβερνοασφάλειας για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
τους . Όσοι παρακολουθήσετε την εκδήλωση 
δικαιούσαστε να λάβετε 5 CPEs. Για το αναλυτικό 
πρόγραµµα και εγγραφή επισκεφτείτε τη σχετική 
ιστοσελίδα του ISACA International. Μετά τις 24/4, η 
εκδήλωση θα αρχειοθετηθεί και θα είναι προσβάσιµη για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  
 

Σύντοµα Νέα 
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Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Ι.Ε.Σ.Π. 
Οι επόµενες απογευµατινές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
του Ι.Ε.Σ.Π. έχουν προγραµµατιστεί σε συνεργασία µε τον 
OWASP Greece και το Hellenic ACFE στις 19 Απριλίου και 
29 Μαΐου αντίστοιχα. Για την πρώτη έχουν ολοκληρωθεί 
οι εγγραφές (100 άτοµα) και υπάρχει σχετική 
ανακοίνωση στο www.isaca.gr. Για τη δεύτερη, η 
θεµατολογία θα αφορά business και computer ethics µε 
παρουσιάσεις από 2 τουλάχιστον εισηγητές, και θα  
ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.  
 
Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι στον ιστότοπο του 
Ινστιτούτου µας έχει αναρτηθεί η παρουσίαση της 
προηγούµενης εκδήλωσης, που έγινε στις 20/02.  
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Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστηµάτων Πληροφορικής – ISACA 
Athens Chapter δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 
και αποτελεί το Ελληνικό παράρτηµα του διεθνούς οργανισµού  
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6th South East Europe itSMF Conference 
Το Ι.Ε.Σ.Π. υποστηρίζει το συνέδριο "6th South East 
Europe itSMF Conference" που θα διεξαχθεί στις 19 
Απριλίου 2013 στο Marousi Plaza. Ο κ. Μιχάλης 
Σαµιωτάκης, Μέλος Δ.Σ και της Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
του Ι.Ε.Σ.Π θα είναι ένας από τους οµιλητές του 
Συνεδρίου. Το θέµα της οµιλίας του θα είναι “Integrating 
ITIL and COBIT 5 to Optimize IT Process and Service 
Delivery”. H συµµετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και οι 
συµµετέχοντες δικαιούνται CPEs. Για περισσότερες 
πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα 
του συνεδρίου. 
 
 
 
 
 
Ηµερίδες σε Cloud Computing και Identity & 
Access Management 
Σας υπενθυµίζουµε ότι τo Ι.Ε.Σ.Π. είναι ο επίσηµος 
υποστηρικτής των δύο ηµερίδων που διοργανώνει η 
Ελληνοαµερικανική Ένωση (ΕΑΕ), στις 13 και 14 Μαϊου 
2013 µε εισηγητή τον Διεθνή Αντιπρόεδρο του ISACA 
International, κ. Ramsés Gallego. Για τα µέλη του Ι.Ε.Σ.Π. 
ισχύει προνοµιακή τιµολόγηση καθώς παρατάθηκε µέχρι 
τις 19 Απριλίου (early bird registration). Οι 
συµµετέχοντες θα λάβουν 8 CPEs / course. Για 
περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εγγραφή 
σας µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Ελληνοαµερικανικής Ένωσης. 
 

Υποστήριξη AthCon 2013  
Το Ι.Ε.Σ.Π. θα υποστηρίξει και φέτος το διήµερο συνέδριο 
AthCon που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Ιουνίου 2013. Θα 
ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.  
 
 

Εκπαιδευτικές Συνεργασίες Ι.Ε.Σ.Π. 
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