
24/03 '00 02 :26 Pg. 02 
• -, ΛJ~j,1,e.._,~ Vl'!'ι""'{"'t"'"'"'~ ~,..,ψ'"""•,..•'-• -

···························~1···;-ι1_.··································································· 

ς &3fl Plil I vίt6ΊNorfiA ΤΩΝ nΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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3,6 δισ. εcu yια τεχνοΙοyίες 
Θεσσαnονiιm, Γpσφε(ο «Εξπp{ς, 

Α ΠΟ τον Ιανουάριο του 1999 η"θεraι σε ισχύ το νέο πρό• 
γραμμα mς Ευρωnοiκής Κοιν6mτος με τftλο • Τεχνολο• 

γίεςγιαmvκοιvωvfαmςπληροφοριώv,,προϋπολονισμού3,6 
δια. ecu και διάρκειας 4 ειώv. 
Η βασ~κι\ φιλοσοφiα του προγράμματος είναι η avάrnuξn 

όλωvτωvμορφώvτεκvολογfας που αnαπονν 01 σnμερινέςοι• 
κοvομικές εξελtςεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Aut6 ανακοίνωσε χθες καιά m διάρκεια του Διαβαλκα111• 
κού Φόρουμ Πληροφορικής σ διευθUΙΙJής του προγράμμα
τος ESPRΠ, της Γtvlκής Διεύθυνσης 13, Γ.'Μ~οκlδnς. 

Το 40% του προγράμματος αυτού, τόνισε ο κ. Μπακίδnς, 
αφορά mv αvάmυξnτωv βamκώvτεχνολογιών (πληροφορι• 
κrί -mλεπικοιvωvfες κ.λπ. ώατεvαης καιασrήοοπροσπές d 
6λοv τον κόσμο. Οι προσκλήσεις για υποβολή ενδιaφtρο-
111ος tου τμήματος αυτού (500 εκ. ecu) θα υnοβλnθούlιrθιος 
!ανουορiου 1999 και θα αφορούν, όπως και όλες, m συμμε
τοχή κονσ6ρταιουμ με μίνιμουμ παρουσiες αnό 2 κράm και 
μόνο κατ' εξαίρεση από έvο. Γιο τnν εφαρμογή του προ
γράμματος θα διατίθενται εmσiως 900 εκατ. ecu ενώ κάθε 
χρόνο θα αναθεωρούνται 01 σιόχοι του, καθώς υπάρχει ρα
γδαία εξέλιξη mς τεχνολογίας. Αvαφερόμevος σιnν κατά
σιασn που επικροτεί σιο χώρο mς ευρύτερης Βαλκανικής ο 

κ. Μηακι'δnς εξέφρασε mν 0101οδος(α tου νια mv ανόmυξn 
και εφαρμογή των νέων υπnρεmώv που αφορούvmvτεχvο• 

• 

λογfα τnςγvώσnς, τονίzονιας 6n ~μ~εισtλθεlσε όιa σιά
διο οικονομ~κών εξ~ στο Of\~fo n διάδιιιώωσn tχει κα
θοριοηκ6λ6γο. Τέλος, αναφερόμένος(!!Qαnο!Ε.Μσματα που 
€χει εηιδεiξει η ΕλλάSσ·σε θ€μiιψ nλnροφορικriς και ανά• 
πτυξnςνέωvτεχνοίlογιώv, τόvτσε με ηιφαση 611 είvaιιδιαiιε
ρα κaΜ αφού κατ6ρθώσε να ξεnέράιm τον εαυτό της. 

ο Κ, Τσακονιόννnς 
Τ nνάμεσn προκήρυξnτ011 ηρόγράμμαιος Κλε~σθθ,ης έι>

γων πληροφορικής ηpοϋηόλονιciiιαύ 1,7 δια. δρχ., για την 
rτλι\ρn μnχaνογράφnσnίων·τμπμότων των 13 περιφερειών 
της χώρας αvακοiνωσεΟ:nρο!σrομενοςmς υιmρεσiας Ανά
πruξnς Πληροφορικής του ιιnουργεfου Εσωτερικών Δημ6-
σ,αςΔιοiκnσηςκα1ΑποiiένιρωσnςΓ. Τοακοy~ιiννnςμιλώvτας 
χθες σιο nλaimo του Φόρουμ. , 
Οnως ανέφερε, το en6pεvo εξqμnvοθα εyκατασιαθεί σιις 

ΓραμματείεςΠαρακολούθήσnςτωvΠΕΠτοειδuιόηρόνραμμα 
του ΥΠΕΘΟ ΜΙΣ μετα οποfοθα vlvi:iaι παροκολούθnσn του 
προγράμματος επενδάiεων, ήροpnολογισμο61 δισ. δρχ. 

Εχ$ι riδn αναπτυχθεί; 6nως τ6iιισε, το sof!ware και ακο• 
Λουθεi η προμήθεια τόυ hardwarιi: Η ίmορροφnτικόmrα του 
προγράμμαιος αvέpχξtάι σiο 40% ενώ σε ό,ιι αφορά τις t>

nογεγραμμένες συμβαόεις κάλύφθnκε κστά 80% και ο χρ6. 
νος αnοnεράτωσnς εfνaιτο 2001: 

Στnv επ6μενn φάση το πρόγραμμα προβλέπει τη μηχα
νοργάνωση τωvνομαρΧJών και δl\μωνmς χώρας. 
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3,6 δισ. εcu yια τε 
Θεσιταlιοιιiκn, Γpαφεfο •Εξπρές, 

Α ΠΟ τον Ιαvου6ριο ,ου 1999 η'θετaι σε ισχύ ,ο vi.o πρό
γραμμα της Ευρωnο!κής Κοιν6m,ας με τftλο • Τεχνολο• 

γίες \']a mv κο1νωνiα της πληροφοριών» προίJπολο\']σμού 3,6 
δια. ecu και διάρκειας 4 ετών. 
Η βασ~κι\ φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ανάπτυξη 

6λωvτωνμορφώντεκvολογfaςπουαπαπούvο1σnμεριvέςο1-
κοvομικές εξελιςεις σε πaγκόσμ!ο επίπεδο. 

Aw6 ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια του ΔιaβαΛκaVΙ• 
κού Φόρουμ Πληραρορικι\ς ο διευθυv,ήςτου προγράμμα
τος ESPRΠ, της Γtνικής Διεύθυνσης 13, r.' ΜποκJδnς. 

Το 40% του προγράμματος αυτού, τόνισε ο κ. Μποκίδπς, 
αφοράmvαvάmυξnτωvβαrnκώντεχνολογιών(πλnροφορι
κή • mλεnικοιvωvfες κ.λπ. ώσιενa τις κατaσrιiσει προσrrές ιi 
όλον τον κόσμο. Οι προσκλήσεις για υποβοΜ εvδιaφέρο
vtος του τμήματος αυτού (500 εκ. ecu) θα υπο6λnθούνrθ~ος 
Ιανουαρίου 1999 και θα αφορούν, όπως και όλες, m συμμε
τοχή κοvσόρ,rnουμ με μivιμουμ παρουσίες αnό 2 κράτη και 
μόνο κατ' εξαίρεση από ένα. Για την εφαρμογή του προ
γράμματος θα διαιίθενrαι ετησίως 900 εκaτ. ecu ενώ κόθε 
χρόνο θα αvαθεωpούVΙαι οι mόχοι του, καθώς υπάρχει ρα
γδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Αναφερόμενος στην κατά
σταση που εnικpaτεi mo χώρο της ευρύτερης Βaλκavικής ο 
κ. Μποκiδnς εξέφρασε mv a101οδοξ{a του \'JO mv av6rnuξn 
και εφαρμογή των νέων υπnρεσ,ώv που aφορούvmvτεχνο· 

λογfa της γνώσης, τονίzονιας 6n έiουμe eι.σέί\θεlσε ένα στά
διο 01κοvομ1κώv εξελJξeων στο Of\Qfo π διαδικτύωση έχι:ι κα
θορισηκόλόγο. Τ ιiλοc;, aναφφ6μενοςqmαποreί\έσμαια που 
έχει εnιδεiξε~ η Ελλάδα σε θ{μiιψ πλnρdφορικnς και aνό
mυξης νέων τεχνολογιών, τόvισε με €μφαi:m 611 είναι ,διαίrε
ρa κaΜ αφού κατόρθωσε να ξεπέρασε~ τον εαυτό της. 

Ο κ. Τσακο\>{άννnς 
Τ nν άμεση προκ~ρυξητου προγράμματος Κλεισθένης έι>

γωv πληροφορικής πpοϋπόλο\']qμού 1, 7 δισ. δρχ., για τπv 
πλι\pn μnχανογράφnσιιwτμημάτωvτωv 13 περιφερειών 
mς χώρας avaκofv=ό npo!rn6pεvoς της υηηρεσίας Αvά
πruξnς Πί\ηροφορικής του υπουί>Vέfου Εσωτερικών Δημό
σ~aς Δlοiκnσnς και ΑηοiiένrριοοηςΓ. Τσακογ~ά\1\1!1ςμιλώvtaς 
χθες mo πλa!σιο του Φόρουμ. 
Ο πως ανέφερε, to επόμενο εξqμnvοθaεγκατamaθεί στις 

Γ ρομματείες Παρaκολο6θriσηςτωj,ΠΕΙ1τοειδικό πρόγραμμα 
του W!ΕΘΟ ΜJΣ μετο oncifό θα γίνέiαι παρακολούθηση του 
προγράμματος επενδύσεων, πιχιi)πολογ~σμού 1 δ,σ. δρχ. 

Εχει nδn aναπτυχθίi; όπως τόνισε, το software και aκο
iΊουθεi η προμήθεια τόu hardware: Η ίmορpοφπrικόmrα του 
προγράμματος αvέρχέta1 στο 40~ ενώ σε ό,τι αφορά τις υ
πογεγραμμένες συμβαόεις κολύφθnκε κατά 80% και ο χρό
νος aηοnερότωσnς εfvctιτo 2001; 

Στην επόμΕ\'!1 φάσnτο πρόγραμμα προβλέπει τη μηχα
νοργάνωση των νομαρχιών και δ!\μωv της χώρας. 


