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(όσμοι nαράί\ί\ηί\οι 

Η ε 

ε την αnόφααη για 
καθιέρωση της 
θεσααλανίκης ως 
έδρα της γραμμα
τείας του μόνιμου 
Διαβαλκανικού Φό
ρουμ Πληροφορι-
κής, ολοκληρώθη

ων χθες οι εργασίες της πρώτης 
Jυνόvτηοης των 01κονομ1κών πα
Jαγόντων του χώρου. Στη διάρ
ιεια της διήμερης διοργάνω
,ης τέθηκε το θέμα της πορείας 
cων χωρών της περιοχής προς 
:ο δρόμο της Κοινωνίας της Πλη
)Οψορ(ας, παρουσιάστηκαν οι 

Jέσεις της ΕυρωnαΊκής Εnιτρο-
1ής και η υποστήριξή της οε nα
Jόμοιες πρωτοβουλίες και πα
Jάλληλα με τη <(χαρτογράφησηη 
ιου τοπίου της Πληροφορικής 
Jτο χώρο, δόθηκε η ευκαφία για 
ιη σύναψη εμπορικών συμφω
ι1ώv ανάμεσα στις εnιχεφήσεις 
1ου συμμετείχαν. 

«Η Αfαοaλον\κη είνΟΙ σnό σή. 

σολονiκη «ιδεατό» κέντρο 
• 

ορικηs των ολκονiων 
την επόμενη φορά θα πρέπει να 
φροντίσουμε την nροαέλευση με
γαλύτερων εταιριών του χώρου, 
που έλλειπαν φέτος)> σημείωσε 
ο Φωκίων Ζαiμης, διευθυντής 
του Συνδέσμου Εταιριών Πλη
ροφορικής Ελλάδας και πρόσθε
σε «αποφασfστηκε η γραμματεία 
του μόνιμου φόρουμ να είναι στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ θα εξετάσου
με στο μέλλον το πού θα nραγ
ματοnοιηθεί η επόμενη συνά
ντηση. Όμως αν δε βρούμε την 
ουσιαστική υποστήριξη των με
γάλων εταιριών πληροφορικής 
δεν θα επιτύχουμε στους στό
χους που έχουμε ήδη θέσει)>. 

Με μεγάλη επιτυχία nραγμα
τοnοιήθηκε χθες, σύμφωνα με 

τους διοργανωτές του και το 1nfo 
Partenarίat, που συγκέντρωσε τις 

85 εταφίες των Βαλκανίων, που 
συμμετε\χαν στο Δ1αβαλκαν1κό 

Φόρουμ, με σκοπό τη σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών. Εκεί οι 
εκπρόσωnο1 του 1δ1ωτ~κού τομέα 

οποίο υποστηρίζετα, από την κο1-
νοτική πρωτοβουλία ESSI (European 
Systems and Software lnitiative). 
Στα πλαίσια της ημερίδας nαρου
σιόστηκαν 01 σύγχρονες τόσε~ς σε 
θέματα βέλτιστων πρακτικών λο
γισμικού, καθώς και η εμπειρία 
εταιρε~ών που δραστηριοπο1ού
νται στον τομέα του λογ1σμικού. 
Το ενδιαφέρον για την εφαρμογή 
πρακτικών βελτίωσης των διαδι
κασιών ανάπτυξης λογισμ~κού απο
δείχθηκε ιδιαίτερα αυξημένο: πα
ρόντες στην ημερίδα ήταν εκ
πρόσωποι των μεγαλύτερων εται
ρειών software στην Ελλάδα. 
Ομιλητές αnό τις εταιρείες 

lntracom, Singular, DSS, TEGEA 
και παρουσίασαν προγράμματα 
.βελτίωσης διαδικασιών λογισμ1-

κού που υποστηρίχθηκαν από το 
GR NODE, ενώ η εμπειρία από 
την εφαρμογή τους στην Ελλά
δα αναπτύχθηκε από εκπροσώ

πους της Sunsoft και της 

Computer Logic. 
"-J..-_,,..,.," rιι,υnλ11<Γl lR 

Μελλοvηκέs τεχvολοyiεs στο πλαίσιο τοu 1ST 

Δ εύτερη θεματική ενότητα της.ημερίδας απο
τέλεσε το πέμπτο χρηματοδοτικό πρόγραμ

μα της ΕυρωnαΊκής Ένωσης (5th Framework 
Program). Ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γληνός, 
υπεύθυνος του προγράμματος στην Ε.Ε., έκανε 
έναν απολογισμό του προηγούμενου, τέταρτου 
Κοινοτικού Πλαισ!ου, καθώς επίσης παρουσίασε 
τις προτάσεις και τα προγράμματα του ερχόμε

νου, το οποίο αναμένεται να τεθεf σε ισχύ στις 
αρχές του 1999. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
εγκρίνει τη χρηματοδότησή του με 16,3 δια. ECU 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων του. 

«Το νέο πρόγραμμα κάνει μια ριζική ρήξη με τα 
προηγούμενα διότι ενοποιεί όλες τις δράσεις τους 
και εστιάζεται στις νέες μεθόδους εργασίας, στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο και στις βέλτιστες πρακτι
κές» τόνισε ο κ. Γληνός, ενώ αναφέρθηκε στον το
μέα που έχει προσωπ1κά αναλάβε~, τ~ς <<Μελλο
ντικές κα1 Αναδυόμενες Τεχνολογίες~). «Το πρό
γραμμα αφ1ερώνει το 1 Ο%, περίπου, του προϋ
πολογισμού του στην μακροπρόθεσμη έρευνα. 
θα καλύψουμε όλες τις περιοχές nου μπορεί να 
-,-_,..,,..,.,," ""' ,ιir:r πχvολοvίεc τnc Κοινωvίοc τωv 

νητικά προγράμματα, όrως για nαράδε,γμα, η 
κβαντ1κή υπολογ1σ'τ1κή και οι τηλεπικοινωνίες, που 
μπορούν να χρησιμεύσουν στην κρυπτογράφη
ση, να έχουν εφαρμογές στην νανοτεχνολογiα, 

κ.ά.». 
ΙκονοrrΓ'ιr 1 ,ivnr ε111σοviοτnκ1: ,:,πό τnν nnnr,rrll-

\ 



1αραγ~ντων που πηραν μερος 

πην ~τη Q_ψή συνάντηση. θα 
Ιειτουργήσει γραμματεία του Δια-
3αλκσνικού Φόρουμ στη θεσσα
\ονf κη, ενώ οι δράσεις του θα 
ψαγματοnο1ούντα1 σε όλες τις 

3αλκανικές χώρες. Το φετινό φό
,ουμ ολοκληρώθηκε μέσα σε θε
ιικό κλίμα και θα συνεχίσουμε με 
μεγαλύτερη προοnάθειΟ και κα
τά πάσα π!θανότητα το ε'πόμε
,ο, δεύτερο Διαβαλκανικό φό

οουμ θα πραγματοποιηθεί σε ένα 
φόνο ξανά στη Θεσσαλονίκη)> 

,νέφερε ο Τόσος Τζήκας, πρό
Ξδpας του Συνδέσμου Εταιριών 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας 
<□ ι της οργανωτικής επιτροπής 
του συνεδρίου. 

<(Ηταν πράγματι μω πολύ επι
τυχημένη διοργάνωση, αλλά από 

ντικες συνεpγασ1ες. ΑΛΛωοτε, κα

τά κο1νή ομολογία, στην επόμε
νη διοργάνωση πρέπει να υπάρ
ξει πρόβλεψη για μεγαλύτερη 
συμμετοχή εταιριών από τις βαλ
κανικές χώρες, προς κοινό όφε
λος όλων. 

Βέλ,ισ«ς Πpσιηικές 
Λοyισμικού 

Ένας από τους κύριους άξονες 
της δεύτερης μέρας του συνε
δρίου, ήταν η παράλληλη ημερί
δα που διοργάνωσε η εταιρεία 
Athens Technology Center με θέ
μα «Βέλτιστες Πρακτικές Λογι
σμικού» (Software Best Practice). 
Η Athens Technology Center 

(ATC) είναι συντονιστής του ελ
ληνικού κόμβου GR NODE του ευ
ρωnαΊκού δικτύου ESPINODE, το 

παροχη οοηt1ειu~ υ υ~ ι ιμυυιιu

θειες βελτιστοποίησης λογισμι
κού, την ανόλυση αποτελεσμά
των των πειραμάτων που γίνο
νταr προς αυτήν την κατεύθυν
ση, τη <<διάχυση,> των συμπερα
σμάτων που ανάγονται στις χώ
ρες της Ε.Ε. και την παροχή βοή
θειας και συμβουλών σε ανεξάρ
τητες επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να θέσουν ποιοτ~κό κριτήρια στην 
ανάπτυξη του λογισμικού. Το GR 
NODE, συντονιζόμενο από την 
ATC, είνa~ το ελληνικό «παράρ
τημα» του δικτύου ESPINODE. 
Στη χώρα μας, όλες οι μεγάλες 
εταιρείες που δραστηριοποιού
νται στον τομέα του λογ1σμικού 
(INTRASOFT, SINGUlAR, Computer 
Logic και άλλες) έχουν ήδη υιο
θετήσει τέτοιου είδους πρακτι-

πρώτη φορά- σε μεμονωμένα άτομα, που b1εζά
γουν έρευνα και μπορούν να δώσουν μια καινο
τόμο τεχνολογία. Υπάρχει ο 'ανοιχτός τομέας'. 
Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος περιο
χών από τις οποίες θα ξεκινήσουν μικρά ερευ-

φερε ότι στο ΟUΟΚΟΛΟ εργο tης Ιψυοuμμυγη~ LWV 

χωρών των Βαλκανίων στην Κοινωνfα της Πλη

ροφορίας και στους σύγχρονους οικονομικούς 
ρυθμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φανεί αρω
γός τους. 

κές. Αντίστοιχο, όμως, ενδ1αφέ
ρον δεν έχουν δείξει μικρότερες 
επιχειρήσεις, καθώς το κόστος -
σε ανθρώπινο δυναμικό1 κυρίως
είναι μεγάλο και τα αποτελέσμα
τα μακροnρόθεαμα. «Το GR NODE 
θα συνεχίσει να παρέχει τις υπη

ρεσίες ταυ για τουλάχιστον δύο 
ακόμη χρόνια, ενώ ο ρόλος του 
αναβαθμίζεται με το ενδιαφέρον 

και την υποστήριξη που θα πα
ρέχει το πέμπτο Κοινοτικό Πλαί
σιο, το επόμενο χρηματοδοτ~κό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης» όπως είπε ο Δρ. Ιωάννης 
Κλιάφας, διευθύνων σύμβουλος 

της Athens Technology Center, 
συμnληρώνόντας πως «τετρα
κόσιες εταφείες1 από τις οποίες 
οι 18 είναι ελληνικές, έχουν ήδη 

χρηματοδοτηθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και αναμένεται πως με 
το επόμενο Κοινοτ1κό Πλαίσιο. το 
πρόγραμμα θα υποστηριχθεί πιο 
έντονα, ώστε να συμμετάσχουν 
και να υποστηριχθούν πcρ1σοό

τερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΧΡΥΣΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ... 

Φιλανθρωπία μέσω 'Ίντερνετ 
Η φιλανθρωπία θα κινηθεί on line για πρώτη 

φορά φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρω
τότυπη αυτή πρωτοβουλία nόρθηκε από κΟJνού 
από την πιστωτική κάρτα Visa USA και την εται
ρεfα κατασκευής παιχνιδιών U.S. Marine Corps 
Toys, που συμμετέχουν από κοινού στο φιλαν
θρωπικό πρόγραμμα Tots, εν όψει της εορταστι
κής περιόδου των Χριστουγέννων. 
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αγορά και δια

νομή παιχνιδιών σε παιδιά άπορων οικογενειών. 
Τα παιχνίδια θα πωλούνται σε ειδική φτηνή τιμή, 
προκειμένου η αγαθοεργία να είναι προσιτή σε 
όλα τα πορτοφόλια, μέσα από την ειδική ηλε
κτρονική σελίδα. θα δ1ατεθούν σε είκοσι διαφο
ρετικές τιμές. 

<(Με δεδομένο πως όλο και περισσότερος κό
σμος επισκέπτεται το Δ1αδlκτυο, θελήσαμε με αυ
τόν τον τρόπο να κάνουμε για κάθε ενδιαφερό
μενο πολύ απλή τη διαδικασία της αφιλοκερ
δούς προσφοράς>,, δήλωσε ο αντ1πρόεδρος του 
τομέα Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Visa U.S.A., joe 
Vause. 

Η απόφαση, να ταχθούν οι νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις στην υπηρεσία της φιλανθρωπίας, πάρ
θηκε έnεrτα από τη διαπίστωση πως τέτΟJα αι
σθήματα έχουν και άτομα χωρίς πολύ ελεύθερο 

χρόνο στη διάθεσή τους. Ε.άται πως ανάλογες 

ενέργειες, σε ολόκληρο τον κόσμο θα βρουν πο-· 

λύ σύντομα το δρόμο για τον Κυβερνοχώρο για 
την επίτευξη των ευγενικών σκοπών τους. Το πρό
γραμμα θα διαρκέσει έως την 21 η Δεκεμβρίου και 
η φιλανθρωπική αυτή διοργάνωση διοργανώνε
ται εδώ και 51 χρόνια. 

Κ. ΣΙΑΜΕΛΗΣ 

Περισσότερα 
παιδιά από

ρων οικογε

νειών αναμέ

νεται να παί
ξουν τα φετι

νά Χριστού

γεννα με τα 

καινούργια 
τους παιχνί

δια που θα 
αγοραστούν, 

για πρώτη 
φοp6, μέσω 
του Ίντερ
νετ. 
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1 ο ΔΙΑΒΜΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τα Βαλκάνια στο δρόμο 
της ·κοινωνίας της Πλ οφοpί·ας 

: Μ•έ την ,σινή παραδοχή όλων, πως η nλη
. pσφορ,~ή δόναται va σΓ101ελέσ1:1 to ι::λει• 
'δl πόυ θα ενώσει τα Βα)ιιι::6νια και θα τα οδη
yιl.,,, στην Κσινωvlά της ΠληpοφQpfος •dι στην 
ι, μη οwόntυξή touς με τις υπόλοιπες χώ• 

' ρες της Ει,ρuιnης, σλσοληρώθηkε η πρώτη ημέ-
i pg eρyοσιών τσu·πpώτaυ Διαθαλk(ΙVIΚοU Φό

·., pauμ Πληροφοριχής. Σtό Φόρουμ, που οuμ-. 
μ.etl;ι;οι.ιν έ:Ι\Πρόσωπο, του ιδιωτικού ιtσι δημ6-

' σιου τομέα οκτώ ·χωρών της περιQχ~ς. nα-
pουσιάζηcιι' η σημερινή kι;ιtόστσση cttov το• 

' μέσ ιης πληpοψορι,ής, ώοτ, να σuνσψθούv 
: α-uμφωvfες ιι::αι να βρεθούν λύσιιlις για την το
. ,ύτερη ανάπτυξη tης μηχσνόpγόvwσ% του 
! δημόσιου ~oμiq των 1<pοτώv, nου •ατά γενι<ή 
: nαpσδο,ή υοτέpεf. · 

Στη σημασfα της π,φισ•ής ,ων βQλ.καvlων 
κοί το εvδιαφtροv της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ανάπτυξή τους και στον τομέα της nλη, 

, ροφοpικής σvσφέpθηι« ο .ύpιος ομιλητής τσu 
. διημ/ρου, Γιώpγος Μητα,Ιδης. δι,uθ\ιντής τοu 
: ιsτ, ησυ από την αρχή του ·1999 θο σποτελέ;_ 
: σει tQ •vpιa npόγραμμο της ΕΕ για τη δόμη-
. aη tης Κοινωνίας της Πληροφορfος. ' 

· Νοp,ιp,ι/σ ,..,, 1"11ι/Α$ στο ιιλειιpό tόΙΙ~ 
•Η ΕΕ nρέηει wa unοσtηρfξε1 τη μοv,μότη~· 

· τ ,υ ΦόΡQυμ, εόν θiλει να εwωμστώσ,ι γρή
γορο σtov έυρψπι::ιϊιtό κορμό τις χώpι;ς της Αvα:
tόλιοής Ευρώπης •οι ιδfως της βαλ.σνικής • 
uπογρόμμιοε σ unι>υρyός Μα,εδοviσς-θράκης, 

· Γιάννης:Μάγ~ριώτης,- στο δεfηvο που "aρσ
.. τιίθη<ε με αψοpμή τη διοργάvωση. Χσιρ,τισμό 
αtσuς ~uν.έ.δpους σπηΟΟuνε~ εnicιης,. ό νυμάp

. χής "Θξοόόλοvfιςης, Κώστος Πι;ιπαδ6ηοuλος, 
: οvaφtροντας την άμεση uiιοοτήριξη της τοnι• 
, •ής αuτοδιοl•ησης ,σι της vομορ,lος σε πα• 
· ρόμοιες npωτοβσυΜες.. . 
· Ο Γιώργος Τσακσyιάννης, ΕΗl<Εψάλ~ς του 
τμήματος Ανάπτυξης .Πληροψσρ,,ιjς του unoup
yεfoi,J Εσωτεριιr;ώ", Δημόσιας Διοf~σης ι:01 Αrιο
·,tvτρωοης; ιιvσφέρθη•• οτη i;;ισpγι:\vωση των 
Ολuμnιακών Αγώνων, unσγρ<ιμμlζσντας ότι ένσ 
όημαvτι<ό •ομμ6τι οπό τις δαπάνες της θα δό• 
θεf οε θέματiΊ νέας τεχνολογiι;ς. Υπογράμμι
σε ότι ι,όντομα npόιι;έΙtαι vα npQκηρl,)χθεί το 
tpyo της πλήρους μηχσνοyρόφησης όλων των 
uι,ηρεσιιύν των 1 3 nερΙφΕρειώv της :ι:ώρας, 
που.εfνσι ηpc,ϊιnολογlσμού 1 ι7 δισ. 6ρk. 1ca1 θα 
σ,ολουθήσοuν. τ.α έργο μη,σνσyρόψησης όλων 
των vομσρ:ι:ιών, kcιθώς και ορισμένων δή
μων. Αναφέρθηκε ΚQΙ στην nορε:fα του nρσ
γpάμμσrι;ις "'Κλε1aθένης"", τσνiζοντaς όtι η ηnqp-

pόψητ1ιι:ότητα ανέρχεται στQ 4_0% kQf όΕ ό, ~ι σlα1 yιάif α,τηv kύι,ρσ άξΙόΜόιόύμε ιδια(τερα . 
σφσρά τις u11σγeyρ,;,μμέvες συμβάσεις έχει κσ· ταν ιδιωτι,ο τομέα Ι<αι μάλιστα τα διεθνή. Οι 
λυφθ,f στο 80%. ."Ι"'•ηι:iιξεις μας σnε~v.ται σε ετοιρlες 6λόu. 

,Κύριος στόχος σu1 ής ιης δισpyόνωσης ε/· του ,δdμσ\i ~οι η ,υβtρvηση θέλ<ι "" κόvει την . 
ναι f1 δημ101,1ργ/α ενός μόνιμου ιιδε:aτόύ Δι.- ιc:u·npo:)ι;tvtρo παροχής uπηρεσ1ώv ηληροφο:.. 
κιόυυ'. {v/rtual forum), με τη σuμμετοχή αντι- ρrkής. τόνισε . 
nρσο,;,nωv αnό ό~ες τις βαλ•οvι,iς •ώρες, τσ Για τήν κστάστοση της nληρσφσρ,.ής στην 
ono(o θq;t:w.ε1 ως στόκο vσ ηpοωθήοΕΙ tηv ,. ToupKfO:, στο xd,po tou δημόσιου τομέα, μfλη• 

· ταχί,ιtερ'η εφαρμογή των στpaτηγι!(ιbγ της Κοι- σε ο Zfyia Ακ~dς, ξKnp6cωnoς του t~ράντ Νά• 
~Wν/~ς τη:~· !Jληρσ'Ι!σρfσς στη~ •~!1U-~~.11!Ι{Ψ,, σι~τlμπιοutι τηςι(ώρgς. Π~pοι,σfασε tις 
ρ1οχη, σε οvvερyασ1α με φορεfς του ΟημQ01οu -npΟίfΠ&θειeς nbι,ι t1ι:οuν kcιta66λλΕι τα unouρ
kt:H 1δ1wμις_cιύ τομέα, καθώς και με τη ιι:cιθgδή- γεfα Μεταφορώy ΙΙ;QΙ Υyεlας :ι:ης χώρας του για 
yηοη της ΕΕ•, τόνισε ο Τόσ<>ς Τζή,ας, nρόέ• την nαρσ•~ υψηλών υπηρεσ1ών •••·•ατέληξε 
δρας του ΣΕΠΒΕ ••• της οργανωτικής εnιτpο- πως .αν όλΕς σι βαλκοVΙκtς ,ώρες αρ,fοοuν να 
πής rov φόρουμ, ενώ ανάλογη ,nισήμο•οη Ι,α· σ.υv,ργ,,ζοντσι στεν6 σε αυτό το •ώρο θα αψf
ν, σ διευθυντής του ΙεΠΕ, Φι,,,lωνσς Ζαlμης, ξouv, μDΙpιιlα, ,οι σι δεσμσf αvόμεοο στους λό· 

Τσ ΙΙαΑοι6νια ιιpοχωpούν 
Ο_ι κύnριο1 σς λ,yότερο από 18 μήv~ς Θι::ι ku- . 

ι~:λοφορούν με τη νέα ψηφ1pkή \ους tσυτ-ότη• 
τα, που θα λεηουpγε( ~1;ινt6.ιι:ροva ιι:αι ως άδεια 
οδήγησης ι;:ιUtQΙΦιήωu ιι;αι έξυπνη κάρτα uγεl
aς.. Πρό1c.Ειtο1 για ένα νe:ωη:ρισμό που εφσρ~ 
μόζετσr μόvο σε μερι11:iς ΠQλιttfές tων ΗΠΑ ~ι.αΙ 
πουθενά αλλού στον ιcόσμο, «Μc:ις ενδιαφέpΕΊ 
η πρωτοβουλία για τη δια6σλκανιkή σuνεpγσ-

όύς τιιuς. 
Από την πλευρά της 111. Γιουγιιοολα6faς μlλη

σσν ο Ζέλικο Τόμις, πρόεδρος της ένωσης nα
pαyωγώv nρόiόντωy nληρσφοριrής της χώρος, 
•οι ο Νf,ολα Μάpι<ο6ιτς, γ,ν,κός διεΥθwtής τσu 
Ομοσπονδιαl(ού fνοτ:ιτοότου Πλ.ηροφσpιιι;ής,, που 
σνοφ;ρθηκοv στις επενδύσεις της πληpσφσρι
ιι:ής οι οΜρ(Εζ ξΕπερνούv τα 165 εκατQμμVρια 
δόλάprα, με το μe:γcιλύτεpο nοσόc.η6 τοuς να 
αφορούν στον ιδιι,uτιkό τσμtα, ιςαι nεpriypaψαv 
τις εξσyωγι,ές δρι,οτη~ότητες της χώp~ς . .. 

1 
Ο Λισόμnισα6 ΛαζόρεlJιτς, υφι.nσuργός Επι-

στήμης των Σκσnfωv, ανaφt!.ρθη,ε στο πρό-
1-1n,.,1 Ιιιr, Tt'ιl" -.,ι:~.-..-ι,- "ΤnΙ, ,..ι,.. ..,..,.., .,,.π,..i.ι:.c, ,,.. .. .,,..,, , Γιώονοc Μnτακίδnc. διευθυντnc του 1ST 
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~ · {' Ι. ltJlOl 
:) __ ,.,,Π.ία Rσι ΥΜΑΘ σιrο nλ.rιυpό rοιις 
:;ςΗ ΕΕ nρlπει να unoσtηpfξeι ιη μσvιμόιι'j

τσ η:ιu Φόρουμ. εόν Θέλει να ενσωμαtώσr.1 γρή
\Ι"ΟJ)ά Qτόν eupωnσϊι,;ό ιι:ορμό τις χώρες της Αvα
τολrkής Evpt1}nης και ιδίως τrις 8σλ11iαν1ιι:ής~ 
uπογpάμμιο, ο υπουργός Μα«δονίας•Θρόκης, 
Γι6vνης•Μσγ1φιώτης, στο δι(πνο nou πσρcι
,:έθr'Jkε μέ αφορμή τη διοργάνωση. Χatpηιαμcί 
στους σuv~δρους απηύθυνε, εnfοΙΊς, ο νομciρ, 
,ης Θεσiιαλσνlκης. Κώοtός Παπαδόπουλος. 
ανσφέρσντας την άμεση υποστήριξη της ιοπι
•~ς αuτοδιοlκηοης «aι ,ης •όμαp,fας σε πο• 
pόμο1ες nρωτς,6οι,1Μe:ς. 
Ο Γιςhργος Τσαιι;όy1άvvης1 επικεφαλής. του 

τμήματος Ανάπτυξης Πληροφορι.ής του unσυρ, 
γξ(~u Εοωτερι~ώv, Δημόσιας Διafιςησης ιcαι Αnο
,tvιρωοης, αναφέρθηκε στη διοργάνωση των 
Ολυμπια•ώv Αγωvων, uπογραμμfζον1σς ότι έvσ 
σημαντικό ~ομμάη σn6 tις δσn6vεs της θα δο
θεί σε θξμι::ι'Ι.·a_V~ά) τε.rς-vσλσγίας. Υπογράμμι
σε 61.1 ι;,ι)ν(ομl'] πρόιι;εrτσι να nροκηρυχοεί τ.σ 
tpγo της nλ,jρους μηχανογράφησης 6λωv ιwv 
ί..tπηρ11σιιίJν Ίων 13 nεριφι;.ρ~ιών της χώρσς, 
rιou Εfναι npοΟnολογισμς:ιU 1,7 διd, δρ;,ι;:, και θα 
αιι:ολοuθήσοvv ,ι;2 e°pyq μηJοΙσvοyράφησης όλ(,Ι.)V 
των voμopxιι..Uv, ιι.σθώς και ap,oμέvωv δ~
μ(.Uv, ΑναφΕρθη~ε ι<αΙ στην nορεlα tou rψο• 
γράμματος ι.ΚλεrσΟlνης»-, tοvι~οντσς όΊΙ η σπορ-

pοφητιιι:;όtηtα σν(ρJιCηαι σ10 -40% κςιι σe ό1τι 
nιpopό 1:1ς 1Jπογι:γρσμμ(νις ουμβddεις /.χει κα
λυrpθFί rη.ο 80%. 

.. κlφισς σ[ό:ιι:ος ουιής ιrις διόpγόv'-1:'σης εί~ 
νqι η δημισuργ/a ιvός μόνψόu Ίδεοτοά ΔΙ
Ι(tύοu' (νitιual rσrι,ιm}, με τη συμμετοχή ανιι

ΓΙpοσ!brιιυν άnό όλες τις Βολrι;αvικlς 1r:ώpες, το 
Qnolo θσ έ:ιι:ε1 ως σΊόχο vα nροωθήσεr την 
rο;,ι;:ύτφη ~φσρμογή tων nτ:pατηγικών της Ι(οι
νωνlσς ιης nΛηpοφορlας στι1ν ευρύτερη nε
pιολή, ι1ε σuνΙ:pγαοίσ με φορεrς του δημόσιου 
κόι ιδιωτrιι:ού τομέα, t:αΟdις kdl με τη ιισθοδή
γηση της [Ε •• τόνισε ο Τόσος Τζή<ος, πρόε
δρος του ΣΕΠΙΙΕ και της οργανωτΙ•~S ;nιτρο
nήs του φόρουμ, Νώ ς~vόλογη εnrσήμανση έιια
VΕ ο διωΟυντής !Ου [Εηι, α>ωκίωvος Ζοlμης. 

Τt:ι, Βαλ,..άνισ npο1tωpαύν 
Ot l(ύnptot σι,: λιγότι;:pn από 18 μήνες θα ιι:u

ι<λοφσpούν μι:. rη νέ(:ι ψηφισιιή τους τσuτότη
το, που Βσ λειrΙJυρψ::ί τουτ6:φονα και ως άδtιq 
Qδήyησης auroκrνήrou και (ξunνη ~όptσ uyεf• 
σς, Πpό~.r.ιται γ1a €να νι:ωτεpισμό που εφορ
μόζι:ιαι μόvι;~ dέ μ~ρr~ές ηολ1ιc(cς ιωv HnA ιιι:::ιr 
f1QV0ενό ολλού στον κόσμο. ο:ιΜσς ~νδ1σφέρε1 
η πρωτa!3ουλfα γιn ιη διι'Ιβ(]λ11CΙνtι<ή συνεργα-

Γιώργος Μητακίδης, διευθυντής του 1ST 
Η οικavομι~ JqJι εμr,ορ1χ:.ή δrrι.τύωση της πε.(( ριο~ής \ιιιv Βσλι,ισν(ων τα τύ~ιΞ.υτa(α rιε

νήv-ι:ςι χρόνια εί:r.ε ηόψrι □υι:ιrι:ιcψκά να uηάρ;r;ει, 
y,α διάφορους nολιr«ούς λόγους, Σήμερα το το
πιο έχεt ολλόξει tr.aι η ο,κaνομrα το lδιό, σε πα• 
γι:όομιο εr,fπεδο. Σf autό tό nλα(σιο αναζητάμε 
nρωτσβσu~Ιες ιι::αι δράσε1ς που μπορούν να npι»- '· 
όώοουν t.όnorQ npοστιθέμενη _αξfσ ςrτηv Γ\ξpιο;ιι;ή 
ιω,, βαλιςαvίων. 

ι,fδιfι, σuνςιντ-6μt to τοπ1ιι:ό παρόδσ~a, -ι:νώ 
όλοι μιλόύν για μια πσγιcόσμια διkttΗ.1.:ψένη ιι:01-
νωνi"σ. όπου οι αnοατdcttις δεν υπάρχουν, η tv
νσισ της nερ,οχής νο πσίpνεr μ,a vιa διόοταση. 
Η nληpαψορίσ δισJΟνΣ!rοι μέσα αnό δρόμους.γε~
νfc:ισης ενδrαψ(.ρόvtων ιι:αr η ανάπτυξη της ι.ιnο
δομ~ς ατηv nεpιο,ή θο &ηοήσει otfJ" ,σλύτερη 
kάΙ t~τεpη εlσσδα τti,,v :ιι.ωpών στηv Κο1νωνfο 
της Πληpοφaρfος, Οι veες tΕ>CΥΌλογ{ες μσς οδη, 
γσόν σ1,ην οι-.σνομfα της γνώσης Και e;,::εf ένα 

μι;:y6λά ιι:;ομμάτι της εn11,ψ;lσς οτηρfζι:τ□ Ι στην 
hληp:ιφορfa. Γι' ou16 το να ΕΜ::11 ιc.σνι.fς ιι~::ινt6 στο 
.ι:ώρσ που η:ιv ενδιαφέpεJ εfνοι σήμtpο ιςa, πάλι 
επlκαφα kόΙ ι=:ξr.:ιφητκά pυθμισιιιι::6_ !τα Βαλκάνια 
unόp>tι η δυνατότητα δημι<>upyiας αυτής της δι
ιςtύwσης,. μf θηtιrά αnοτελέσμaιι;:ι γ1c ό7'.σuς. 
Όλες 01 χώρες των 8σλκανlων npόσnαθούν va 
φέρουv tό δημόrnο τομέα τους σε ένα ι.:ολd ξ'π{
nεδGι yκπf υπaλεfnavται. Αυτό σuνεntκουρεfται 
Ιώι από την Εupωnαϊιι:ή Κο1ν6τηtcι, nQu Βλέnει μt: 
ενδιαφέρον πaρόμσ<ες πpωrο&υλl,ς Ju:ιl τις στη· 
p!ζει. 

,Το 1ST, το ν<ο npόypάμμα της ΕΕ για την 
Κcιtνωνfα τ{ι,}11 Πληpοφσpιώv, ξεk/vά από τσ vlr;, 

rn"...J 

έτος. μξ: nροϋrιόλόy~σμό 3,6-3,7 δ1ι:ι ε11:ιοό και θα 
διαpkiοςι tέσσφα χρόνrα, ενώ ονtιμέ:vεται ότι Γ] 
τun1κή του έγ1φιση Οι:t npσyμaτonorηOcl σrις ~2 
Δει.:εμβρlόlι. ·rά 40% περίπου r □11 tψuyρόμμuτος 
~:Μ:ιι αφιερωμένο σης 6ς:ιοικές πχvολογfες nλtj
ροφοpίσς, μ( στό::ω να 11:όvοuν την πληρcφοp1,-;ή 
nροο~τή r,iε όλους, Το υπόλσιnο 60% θα σψιερω
tJι.r (ιε έφορμοylς fl□ί,J CJψ\,ρ□(ιv το πφιβάλλον, 
τις μπαφ□ρές, τηv vγF.fς1, w.ά., ~αθι.ίις ιr;σι (HQ' t,Q

λuμέσσ το onoίQ θα αφορούν, όμως, όλους και 
τέλος σ'!οΙ.,ις vέους τρόπους εργσαfσς .;οι το ηλε
rι:l ροvιr<ό εμπόριο. 

,Εnfυης, Ι,ο J Q'>ι, της χρημσ1οδό ι ηοης e,, απο
σnασ t Ι;:1 σπ·ό τις nρ,:,ηγQ\.'ιμενGS δράσεις γιον{] 
f:ηενδύσουμ.ι; ι:ιτις 1.ε'Μ>λσyfl!ς τσί,, μέλλοντος. 
Η χρήμQτοδότηση των δρόοεων θσ γlνησι atα
δια«Ι ανά (τος, διότι με την τρέχουσα αλλαγή 
τωv δ,δόμiνωv σω τοnfα rης πληροφορικής δε 
νοι:fται jJOιtp(lnνooς σ,ι;εδ1ασμός. οι 01.ό;ι;οι μας 
θα αλλόζοu"' ~ι;ό:θε χpόΥΟ ... 

Οία, yιατr στηv k~npo άξιοr101οίψι; ιδιι:ιίιεrα 
τον ιδιωτικό τομέα 1<01 μόλιοτα το δ1ε.Ονή. ο, 
nε~οιcηρύζεtς μας αnευΩύvσvτα1 οε ετdΙp(t:ς όλου 
του κδομσυ και η kU6έρvΊ1ι:,η θίλε:ι να kάνει τηv 
Κύπρο ·,εvτρο t~<φa,ής υπηρεσιών nληpοφο

ριιι:ή~" tδνrσε. 
rια την κστάσταση της πληpοφοpιιcής σιηv 

Τουρκla, σιο ;ώρο του δημόοιοu τσμέο, μίλη,. 
σe ο Ζ(γιa Α1ηάς1 εt:npόοωπος του Γ πp~vτ Νά
σ1ι,vq); ~τέμn1Qυtι της χι.ύpος. Πc:ιρουσfασε τις 
πpaCinάθειες που t.xovv 1tι:~,;ς:ι6όΜε1 τα unσuρ
yεra Μεtοφορών ιι.σ1 ΥyΕiας της ;ι;ώρας του για 
τ~ν nοροχή υψηλών υnηρ,σιών •οι ,οτέληξε 
πως αv όλξς 01 6ι:ι1ικανιιc:ές χώρες αpχfσουν vr.1 
συνερy.6ζοvτσ1 στενά σε ουτό το :ι:ώρο eσ ι,φi
ξόυν, μσιρaiσ, καr οι δεσμοf σvόμεοο στους .).(1, 

ούς τους. 
Από την ι~λ,uρ6 tης Ν. fιουyκοολο6fος μfλη

ασν ο Ζέλιrι;ο Τόf)ις, πρόεδρος -rης έvωςιης nι;ι
pογωγων προΙόντωv nληροφι,pικής της χώρος, 
,αι ο Νlκολα Μόρκο6ιτς, γεvι,ός διeuθιιντής του 
αμοσrιονδιdιtόύ fνστιτούτου Πληροφορικής, nov 
αναφέρθηκαν στις επενδόσεις της nληροφορι· 
ι-:ής οι onσlf.ς ξεnΕρ..,.ούv τα 165 Εκαrομμίφιο 
δολόριcι, με to μεγσλύτεpο ποσοστό τους να 
Οψ(Ιρbύν σrον ιδιωτικό τσμέσ, 1tοι nφιέγραψσv 
τις εξαγωγικά; δρασrηpι61η1,ς της <ώρας. 
Ο Λισύμπισαθ Λσζ&ρεβιtς, υφunaυργός tπι• 

dτήμης των rκσπfωιι, αvαφέ.pθηκc: στο npό~ 
ypaμμtr tης ,ι;ώpσς του για την εκncιfδΕvση, ι,:.σι 
ο Αλβανός εκnρόσωπcις τοu unόupyείou Πα1-
δεlας και Επιστήμης, Αγ,lμ Μινχ6ζι, nεριέγρο
ψε το nροβλήμσtα και τους στόχους της •ώ
ρας του στον τομέα της nληpοφοpι,ής. 
Στα npοθληματα σuλλοyής τωv nληροψο· 

ριών αυ-rών που θα οδηγήςιςιυ~ στη σωστή ορ• 
yόνωση μιας μηχανογραφημένης δημόσιας δι
οlκησης σΙ,Qφέρθηκ, ο Ιλορίον fλαρόνοφ, nρό
.εδροs τσu Εθνικού ΙvστιτΟύtου Σtατrστιμ:;ής της 
βοuλyαρ(ας, ενώ τόv,σε την προσnόθειςι nου 
yfvεται yια ένα ενοπο1ημl\iσ σ(ιστημο nληpο
φcρι,rι;ής που θα Ί:Qχθεf στην unηρεσlα ιι:aτά του 
,yκλήμarος. 

11:uνειt(ζονrαι 01 ,pyaα{ <S 
Το φ6ρcuμ duvε;κ.(ζετσι κσι σήμερσ ι;ησ σu• 

ν.εδpιαιι.6 ι~:έvτρο οι(. Βελλfδηςι>, με τό 118ολ,;ο, 
νικό ιn·fo-Pi\rtet'litrlat .. που θα δώσει την εv-
1<ι,ιplα σύνdψης εμηΟpικώv c,υμφωνιψv στις 85 
nερlπόυ ετσφl,ς nληpοφορι,~ς tω> Β<Jλκονfων, 
οι σnο(ξς Βplοkονται στη θεσ~αλονlκη. Ett(oηs;, 
πpαyι,οtοποιεlτοι η ημ,ρlδο .Βέλτιοτες Προ
ι-:τι/(ξς Λοyισμrιι,:ού)', nςiu Οισpγο\;ΙU)Vει, στο rιλαf
σιο rou φό_ρσuμ, rι Aιhells Techno!ogy Cenιer 
του ευpώnαίΊc:σύ διιι:τύοu E.spinode, με κύριους . 
ομJλητές τον Κώαrο Γληνό που θα αναφερQ,Ι 
στην kοιvίuν(σ των nληροφσpιών σtό nέμπτο 
Κοrνοτικό hλοiι;:ιιο. και τον Γrώργο Παπαδόπουλο, · 
σύμβσ~λο του πpωΒυnοvpγού σε Βέματα πλη· 
ρ0:φορ1κής, Ω οηο_/~ θα ανσn.τίιζει τηv nολιτι, 
•ή Ju:ιι 11, δράσεις της κυβέρνησης y,a την εnερ
χόμεvη Κσ1νωνiα τα.iν Πληρο~p14'v._ 

a. 110ΛΥΙ\ΙΙΕΝΗ, ιι. Σlι\ΜΕΛΗΕ, 11. ΣΜiΙΙΔΗΣ 
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