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1οΔIΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ημερίδα για τις πρακτικές λογισμικού 
Η μερίδα με θέμα ιιΒέλυοτες Πρακτικές Λογ1σμ1κού στην Ελ
ιlιδa~ δ1οργανώνετσ1 ούριο στο 
rυνεδρισκό κέντρο .-Ι. Βελλiδης,), 
ιτο ~λοίσιο του nρώτοu Διαβαλ
.ανικού Φόρουμ Πληροφορικ')ς nou 
ιρχιοε σ~μερσ. Οι σύγJΙρονeς τά
,ε,ς σε θlμστα βlλτιστων nρσκη
ών λογισμικού, κσθ(;,ς και η φπει
·ία των πσφ1ών, or σnοfες δρο 
τηριοποfοv\1Τσ1 σε αυτούς τους 
ομεfς ανόnτυξrγ;, θα αnοτF..λέσοuν 
DV κύριο άξονα της συνάντησης. 
nό τους κύριους 01r1λφl.ς, ο Κύ1-
τας Γληνός Θα αναφερΟtf στην 
ρινωνlα των Πληροφοριών ~οι το 
iμnτο ΚοινοΗκό Πλαίσιο, nορQU
\όζοντας το επόμενο ιφηματοδο
ώ πρόγραμμα της Ευρωnαϊ11ής 
rωοης σε θέματα nληρQφοριιιής. 
~ε, τη θtση της κuβtρνησης 
ά την Κοινωνία των ΠληροφοριύΝ 

θα παρουσιάσει ο Γιώργος Πσnσ
t<ωνστοντfvοο, σύμβουλος του nρω
θunoupγou σε θΙΞματα nληροψο
ρικής. 

Στη δ~άρκοο της ημερίδας θα 
μ~λήοουν εκπρόσωποι του Συν
δέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορ1-
1<ής Βορείου Ελλόδος' (ΣΕΠβf} κοι 
Ελλόδος {ΣΕΠΕ), της ΛΤC (Athens 
Technology Cenιer). θα ιφσγμο
τοποιηθε[ παρουσίαση του ESSI 
(Euroρear1 Syitems and Soft,-νare 
lnitiaιiνe), καΟώς 1<01 της nρωrο
~ουΜας Eφinodc. Οέ\ΙΟΗJ γύρω 
αnό την unοστι\ριξr) ιια1 nροώΟη
ση βέλτιστων nρακτ1κuJΙ/ λογ1σμ1-
Ί<0ύ στην ΕλΜδσ Οα σνσnτύξουν 
και 01 εκrφόοωnο, των ετσφ1ών 
tnιracom, Singu1ar, DSS, Tege~, 
Sunsoft, Cόmputer Lόgic, κ.ά. · 
Την ημερfδα δ1οργονώνοuν η 

1:ισφiα Λιt,eιιs Tec11nolo9y Cenιer, 

σιmονιστής του ελληνικού κόμβου 
R-NODE του ευρωnαϊκοu δ11<ruου 
Espiriode, που υποστηρ{ζεται αrtό 
τηv κο1νοτικη npωτοβουλfα ΕΕ.Sι 

4ια6ολιιαvιιιό 
Φ6pουμ ΠλΙJpοφοpιΜ,jς 
Με την ομιλία του Γιώργου Μη

τσκίδη γιο τη Οtση της Ευρωnαϊ
t(ής Ένωσης ο το θέμα της Κ~ινω
νίος των Πληροφοριών στην nφι
φέριιο, r1ou Οα σι<ολοuθήσεt τους 
χοrρπιομούς,τωv Τόσου Τζήκα και 
Θόδωρου Φέοοο 1ιροiδρων του 
ΣΕΠΒΕ κοr ΣΕΒΕ aντlστοιχσ, αρχί
ζουν σήμερα, στις 9,30 το nρωl, 
01 ιργοσίι.ς του πρώτου Διαβαλ
Μονικού Φόρουμ Πληροφορικής, 
nou nραγματοποιεlτα, στο συνε
δρ1ακό κ~ντρο o.l. Βελλίδης». Στη 
δ1ήμερη διάρκειά του θα δοθεί η 
ιuκαιρία χαρτογράφησης του το-

nioo της nληροψορικ~ς, τόσο στον 
ίδιωτικό, ·όσο ~οι σtο δημόσιο -το
μέα και θα μnουν 01 βόοεις γισ μ,α 
nφαrτlρω οuνεργάσf α των βαλ:.. 
καν~κών χωρών στο χώρο των δη
μοσίων έργων πληροφορ1κής, αλ
λά και στην ανάnτuξη εnιχεφημο
τιι<ής δράσης. 

Στη διάρκεια της nρω,νr\ς συ
νεδρίας θα μιλήοοvν ακόμη, ο Γ,ώρ
γος Τοοκογιόνν11ς Εn ικι:φαλής του 
rομlα nληροφορ1κής του υπουρ
γείου Εσωτερικών, Δημόσιος Διοί
κησης κο1 Αnοκέντρωσf1ς, ο Φίύ
κlων Ζσtμης, διευθυντής του [Ε
ΠΕ, οι Ανδplας Λούτσιος καr Κώ
στας Αγρότης, εκπρόσωπο, του 
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων 
της Κύnροu1 καθώς ιcσι οντίστο,
,cοι από την Αλ6σνfα, βοuλγαρrα, 
[κόnιο ι<αι Ροuμσνlα. 

χ. n. 
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■ Luνεpνασiα fι 
Η Microsofι και ι 

γσσία τους με την 
nου θα σε τηλεnικι 

μο"tο κu1<λώματο 
Wireles_s Serνices , 
δό, βel\South, GίΕ 
προοφ~ρουν υn11ρ1 
Η «Wire1ess Know\, 
χικό της κεφόλαιο 
τοίρους 1<01 θα λε:~, 

· ρίες. βασικός στό, 
στες που ψησψοr 

vα στα \Vindσws ή · 
CE νο συνδέοντα, ι~ 
στάσειι,ς, χρησψοr 

ρό υπηρε:σιώv θα • 
λο~ι6άvει rness~gi,, 
un11ρεοfις τ~u Ιηtϊ 
ιφησrμοnοιουν τον 

Ηλεκτροv,κή διιύθυνσι 




