Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι επισκέπτες,
με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων
και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης
(ΕΠΥ).

Οι ιστοσελίδες αυτές δημιουργήθηκαν για να παρέχουν στους επισκέπτες χρήσιμες
πληροφορίες με τις δραστηριότητες της ΕΠΥ αποτελώντας ταυτόχρονα μια μόνιμα ανοιχτή
πρόσκληση στους επιστήμονες του χώρου από τη Μακεδονία και τη Θράκη να γίνουν μέλη
της ΕΠΥ-ΜΑΘΡΑ .

Ο κλάδος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών εξακολουθεί να αποτελεί έναν χώρο
αιχμής, στην ανάπτυξη του οποίου μπορεί να στηριχθεί και η ανάπτυξη της Ελληνικής
οικονομίας. Η ΕΠΥ από την αρχή της λειτουργίας της προσπάθησε με τη δράση της να
«φωτίσει» αυτή την αθέατη πλευρά της πληροφορικής, και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί
και πρέπει να παίξει στην παραγωγή τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας.

Η ΕΠΥ είναι Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί τους
Έλληνες επιστήμονες της πληροφορικής από το 1977. Συστάθηκε για να εξυπηρετήσει ένα
σύνολο σκοπών, μεταξύ των οποίων είναι: Η παροχή τεχνικών συμβουλών προς την
Πολιτεία και ταυτόχρονα εκφραστής των συμφερόντων των μελών του. Η Διοικούσα
Επιτροπή της ΕΠΥ-Μακεδονίας Θράκης επικεντρώνεται στην εφαρμογή του προγράμματος
της ΕΠΥ στη γεωγραφική περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης και υπόσχεται ότι θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στην αποστολή της με σύνεση και υπευθυνότητα.

Πιστεύοντας ότι η συνεργασία, η συλλογική προσπάθεια και η δικτύωση είναι οι
συντελεστές επιτυχίας και ανάπτυξης σήμερα, σας προσκαλούμε να δουλέψουμε μαζί για
την βελτίωση του κλάδου. Έχουμε την βεβαιότητα ότι τα μέλη θα διαδραματίσουν
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη και επίλυση ζωτικών προβλημάτων των Επιστημόνων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το κράτος έχει ανάγκη αυτόν τον φορέα και οι
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πληροφορικοί είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις.

Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής σας προσκαλώ σε μια περιήγηση στις ιστοσελίδες
μας και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Δρ. Παναγιώτης Χ. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και
Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης

2/2

