
14 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡ{ΟΥ 1996 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟWΑΣ 

1•1 tz1 :◄ ~ f3: l i:J•t.J~ t•Q i=FIΦ 1 it;1Φt•)wίτf3 :f♦3-=ΙΜ :Jτ1 • t;ιιt<•l~.,•• •I=t•S•1 

ΗλεκτροvιΚΟςi::'μιΚjΟς:;·nρiJίίίjιjς 
. . . -. •, ·. . : ,".· .... . :?:~ .. .. ::"'·~'.:•"-- i ~···'"''· :·· .. . 

Μια πολύ σημανπκή ευρωπαϊκή διάιφι- . . χώρησε από το πρόγραμμα τον Ιούνιο, οπότε γράμματα, τα οποία συμμετε{χαν στην.παράλλη
ση, εξασφάλισε το 10 Γυμνά010 Μετα- · και τη θέση του πήρε το 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρ- λη έκθεση του μεγάλου σιίiιεδρίού · της· Πληρο
μόρφωσης, στο ετήσιο συνέδριο πλη- φωσης. Σuμμέτε(χε.με ένα ττρωτό'rύπο εκπαιδεu- φορικής, που διοργανώνεται κάθε_ ΧΡQνο αrτό'τη 
ροφορικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τικό παιχνίδι, ιδέα..:ων κqθηγητών πληροφορι- Γενική Διεύθυνση 111 της· Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
χάρη στο μεpάκι καθηγητών και μαθη- κής, Εuαγγελίας Γοuλή και Σ(σσυ Παπανικολά- Μέσω του προγράμματος το Γuj.ινάσιο Μετα

οu, πάνω στο οποίο καθη-γήτές και μαθητές ερ- μόρφωσης χρηματοδσιήθηκε με 2 εκατομμύρια 
γάστηκαν όλο το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, σύμ- ·. δραχμές. _Το _πρόγ~α _έχει.,ήδή'·μεταφραqτε( 
φωνα με το παιχνίδι ο χρήστης πα(ζει μέσω -του στα αγγλJJ<ά· και εν μέρει στα ελληνικά;ενώ· μέ
Ιnternet, διευρύνο-.rrας, ταυτόχρονα τις γνώσεις χρι το τέλος ,της σχολικής χρονιάς προβλέπεται 
του σε ποικίλα θέματα, όπως η ιστορία, η γεω- . να μεταφραστεί και στα γαλλu<ά. Πολλά σχολε!α 
γραφία, η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά, . η που συμμετείχαν, ενδιαφέρθηκαν να μεταφρά
πληροφορική, η τέχνη, η μουσική και η εuρωπαί- σοuν το ελληνικό πρόγραμμα στη μητρική τους 
κή κουλτούρα. Ενώ το παιχνίδι είναι βασισμένο γλώσσα. Η ηλεκτρονική διέύθuνση του παιχνιδι
στο διήγημα «Ο μικρ4 Πρίγκιπας» του Antoine ού είναι http://w4u.eexi.gr/-gymmer, ενώ οι εργα
de Saint Exupery, δηλp.δή ο νικryτής "ανταμε[βε- · σίες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών σχο"Μ;J,ων βρί
ται» με αποσπάσματα .από το βιβλίο. σκονται στην ηλεκτρονική · ... διεύθυνση 

τών. . 
Διάκριση σημαντική όχι μόνο γιατi αφορά τον, 
κάπως παραμελημένο στη χώρα μας, τομέα της 

τεχνολογίας της πληροφορικής, αλλά και γιατί 
ήρθε εντελώς απρόσμενα για τους μαθητές και 
τους καθηγητές, καθώς το σχολείο συμμετείχε 
κάπως ... αργοπορημένα. 

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Web for schools•, 
που ξεκίνησε την 1η Maρnou. Στόχος του είναι 
να βόλει καθηγητές και μαθητές στη διaδίκaσ{α 
παραγωγής και χρήσης ηλεκτρονικού εκπαιδεu- · 
τικού uλu<ού, μέσω του lntemet. Σuνολu<ά συμ
μετείχαν 600 καθηγητές από 150 σχολεία της 
Ευρώπης, ενώ από την Ελλάδα -αρχικά- συμμε
τείχαν 8 σχολεία, τα επτά από τα οποία είναι ι
διωτικά. Αλλ/J ένα από τα ιδιωτικά σχολεία απο-

Τα 9 καλύτερα προγράμματα, ανάμεσα · στα ο- http://wfs.vub.ac.be. . ; ~~ · 
ποία και του Γυμνασίου _Μεταμόρφωσης, επιλέ- Μέσα στους στόχους της Κοινότητας. είναι ·η ε

. χrηκαν στο Δουβλίνο .τον περασμένο Οκτώβριο, . πέκταση του .προγράμματος, ώστε· νά· ττεριλαμ
όποu πραγματοποι~θηκε το συνέδριο. Στη συνέ- · βάνει και σχολεία από τις χώρες της Ανατολικής 

· χειαεπιλέγηκαναπότηνκριτικήεπιτροπή4προ- Ευρώπης. .., . ·.· ... . : . . ·-..: ·.· 
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Στα . δικασtηρια C•η<-μόλυVση ' Εnίδοfοι:•apχαιολόyοι 
· · Ενα πρωτοποριακό εκπαι- σύγχρονη βιβλιοθήκη, εκτός από 

Μήνυση υπέβαλε η Οικο
λογική Ομόδα Βέροιας 
κατά 7 εταιριών (βιομη
χανιών - κονσερβοποιεf
ων) της Πέλλας, διαμαρ
τυρόμενη για τη συνεχι
ζόμενη αδιαφορfα των ε
πιχειρήσεων, που οδηyεf 
στη μόλυνση του περι
βόλιοντος μέσω της γνω-

κών μέτρων από τις εταιρε(ες-, μολύνοντας σοβαρά το περι- δευnκό πρόγραμμα για τον τη διακίνηση βιβλίων, πρέπει να 
υπέγραψαν ο δήμαρχος Ειρη- · βάλλον. κυκλαδfnκο πολmσμό, που ενθαρρύνει και άλλες πολmστυ<ές_ 
νούπολης, Π. Φωτιάδης, οι Στη μηνυτήρια αναφορά περι- διοργανώθηκε από τη δη- δραστηριότητες. Πολλά παιδιά 
πρόεδροι των κοινοτήτων Χα- λαμβάνονται .αναλυτικά οι επι~ μόσ1α κεντρική βιβλιοθήκη δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν, 
ρίεσσα, Αγία Μαρίνα, Ν. Νικο- βαρυντικές επιπτώσεις στο πέ- Σερρών έ~ει ενθουσιάσει ~~~ωά~=~~~~~~=~ 
μήδει;1, Ν. Λυκογιάννη και Δια- ριβάλλον έσω των υπολει ά- τους μιιφους μαθητές. ενθουσιώδης είναι η ανταπόκριση 
βσrου, ο _δήμαρχος Αιγινίου και μ μμ Ετσι, περισσότεροι από χ{λlοι επί- για τα προγράμματα που θα 
οι κοινοτάρχες της Αγαθούπο- τ~ν από τα φυτοφάρμακα κα- δοξοι ... αρχαιολόγοι συμμετέχουν πραγματοποιηθούν το Φεβρουά-
λης και της Μεθώνης, καθώς θως και της καυστικής ποτά- στο πρόγραμμα, που συνδυάζει ριο και το Μάιο, που θα αφορούν 
και πολίτες από την Πιερία και σας που χρησιμοποιε(ται για το βιβλίο uε την εικόvn κnι τn rrn, . . . • 
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ΤΟθΕΜΑ ΕΞΟΥΙΙΑ 

Φ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
Ί'ιι τελευταία χρόνια π Ευρώ

ππ είδε το εμπορικό τnς με

ρίδιο στις αναπτυσσόμενες 

αγορές τπς Ασίας και τnς 

Απω Ανατολιiς να «γκρεμίζε
ται». Η ευpωπαϊκιi συμμετο

χιi στις νέες αγορές μειώθn

κε στο 17%, έναντι 70% πριν 
από λίγα μόλις χρόνια . Tnv ί
δια στιγμιi όμως π σιινολικιi 
εμποpικιi «πίτα» σχεδόν δε

καπλασιάστnκε. 

ΒΡΥΞΕλΕΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 
Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ --

Καθώς οδεύουμε προς την ενο-
11οίnσn της Ευρώπης, οι πολυ-
116θητες για κάθε εθνική οικονο
μία εξαγωγές μετατρέπονται σε a -
1rλι::ς ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 
Πριιγματικές εξαγωγές μπορούν 
νιι πρaγμaτοποιnθούν μόνο με χώ
ρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσnς, 
ε~-..ϊός των παραδοσιακών εταίρων 
Ί 11ς Ελλάδας δηλαδή. 

1 _ Με ιην ευτυχι'ι εξa(ρεσn 
ιων Βαλκανίων, πρόκειται για 
χώρες πολύ μακρινές, απρόσιτες 
στην ελληνική μικρομεσαία επι
χείρηση. Μέχρι χθες «οι χρήστες 
'ΓΓ'>Ι\ Tntι>rnl't n11Fnv()V1QV uε ουθ-
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εκατομμύρια άτομα έως το 
2000» . 
.::z _ «Με τnv ε(σοδο τnς νέας 

εκατονταετίας υπολογ(ζετaι ότι οι 
συναλλαγές μέσω Internet θα έ
χουν ξεπεράσει το 1 τρισεκα
τομμύριο δολάρια>>, τόνισε πριν 
ωτό λίγες μέρες στις Βρυξέλες. 
ανοίγοντας τις εργασίες του με
γάλου συνεδρίου πλnροφορικής 
που διοργανώνει κάθε χρόνο n γε
vιι,;r\ διεύθuvσn τnς Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. ο γενικός διευθυντής 
τnς ΙΒΜ για τnν Ευρώπη, τn Μ. 
Ανατολή και mv Αφρική Chήstian 
Tommesscn. 

.:3 - «Η μικρομεσαία επιχε(
ρnσn πρέπει να εντάξει το Intemet 
ι-;aι ι,;aτ· επέκτ:aσn το nλεκτροvικό 

εμπόριο στο στρατnγικό τnς σχε
διασμό», συνέχισε ο (διος. «Είμαι 

πεπεισμένος ότι οι managers που 
δεν έχουν το !nternet σε υψπλr\ 
θέσπ στον προγραμματισμό τους 
~,;άνουν σοβαρό λάθος». 

Ενα fVδιαφέρον 
παραδειγμα 
Δεν είναι απαραίτητο να ξεκιvr\

οουv όλοι με δική τους σελ(δa στο 
διεθνές δ(κτυο. Ε(νaι μάλιστα προ
τιμό·rερο να αρχ(σουν από τα 
χαμηλά, προσφέροντας πρόσβα
ση στο Internet σε κάποια από τα 
11τι:λέχn τους. <:)στε να δέχοvτa1 

1ιuρuγγελίες μέσω nλεκτροvικού 
ταχυδρομείου. Το σημαντικό είναι 
11 επένδυση να γίνει τώρα. Και τα 
ι11ι6λοι1ιιι -οίψφωvu με ·ων κ. 
Τυ ι11111ι:ssι:11- Ou ωωλυοΟιiυυuv. 
Ι:ίvαι χαρακτηριστικό το παρά

δειγμα τnς Raindcar. μιας πάρα 
Ίιολύ μικρής σικογεvειακr\ς ι:,rι
χι::ίρπσπς παραγωγής λουκάνι
κου ιπn βόρεια Νορβηγία. Οτοv 
δημωί,ργπσε μια οπλή σελίδα στο 
111tcr11ct διερευνούσε νέα εδάφn. 
ιίχι:: όμως Ίnv τύχn να αvaκαλυ

crjθεί n ηλεκτρονική τπς διεύθuv
ι> 11 ωrό τεράστιο αλυσίδα suρer 
111:1rkι:rs ιπη Μ. Ι.3ρεταvία. Σιi-

1-'ι:1,υ ί,λο Ίι> χωμιό δοι>λι:ί>ι:ι γω 

Εξαγωγές μέσω Intemet! 
Σnμαντικά κέρδn από το nλεκτρονικό εμπόριο 
τη Raindear. Και πάλι δεν προ
λοβοίνει να ανταποκριθεί οτιςπa
ραγγελίες. 

Προοπτικές 
Το 1995 διακιyήθnκαv μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντα 

αξίας πλέον των 130 δισ. δολ. Ηλε
κτρονική παρουσία ε(χαν περί τις 

100.000 επιχειρήσεις. ,,Μάλιστα , 

το γεγονός που έχει μεγαλύτερη 
αξία -ακόμη και από τους εντυ

πωσιακούς αυτούς αριθμούς- ε(
vαι ότι ιωταγρόφετaι μια πρωτο
γενής τόση αύξnσnς της ηλε

κτρονικής αγοράς, ο ρυθμός της 
οποίας ξεπερνά το 60% ετησίως», 
υπογράμμισε στην ομιλfa του ο κ. 

Howard Richards, στέλεχος τnς 
βρετaνικr\ς εταιρείας Maps. 
Ιδιαfτερn επfσnς σnμaσfa έχει n 

διaπίστωσn ότι δεν πρόκειται για 
μια αγορά που απαρτίζεται από 

νεαρούς κομπιουτερομανείς. Εί
ναι ενδεικτικ6 ότι μόνο κατά ·το τε
λι:uΊu (υ ι:ξάμnvο 11 nλικfu τοι> μέ
σου χρήστn του Internet έχει'Όυ
ξnθεί κατά τέσσερα χρόνια. 

Είναι αq-φαλ~ίς 
οι συναλλαγες; 
Σε ό,τι αφορά τnv ασφάλεια και 

το όσο εντυπωσιακά κάνουν το 
«γύρο του κόσμου ,rι::ρf ηλεκτρο

νικής απάτης». ο κ. Tommcsscn 
σχυλ(ασε: «Η ιιοφάλεω είvιιι οχε- . 
τικn έννοια. Για παράδειγμα. εγώ 
δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κα
νείς να εμπιστεύεται σημαντικά 
έγγραφα ο-το συμ βaτικό ταχυδρο
μείο. Σι: οχέυη λοι11όv μ~:: τις άλ
λι:ς μι:06δοος υι,vολλοψ:)ν, ·ιο 11-

λεκτρονικό εμπόριο παρέχει ικα
νοποιητικά επίπεδα ασφάλειας». 
«Διαμορφώνεται πλέον μια πα

γκόσμια αγορά απλούστερη, φθη
νότερη και ασφαλέστερn από οτι
δnποτε έχουμε γvωρfσει μέχρι σn
μερa)>, υπογράμμισε ο κ. Richards. 
«Μια aγορι1 που υφίσταται τερά -

στιο εν δυνάμει κέρδος για τις μι
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 

ακόμη μεγαλύτερο για το σχήμα 
τnς μεταξύ τους συνεργασίας . Η 
ψnφιοπο(πσn τπς επaφnς aγορα
στr\ - πωλητή, των δωπρογμα
τεύσεωv ·και τελικά τπς συναλλα
γής προσφέρει στις μικρομεσαί-

Τι.,λ;εί~ει, ποιες.είναι οι δυσκολίες 
·■ «Η τεχνολογία και τα 
άπαραίτnτα εργαλεία για 
τη διεν~ργεια:1'}λε,~ρονι
κών αγοραπωλficiεών υφί
σταvrαι ·ήδη. Εκείνο που 

,<· β:it':1έx~('CU<6μfi':_by.amυ" . 
. χθε:ί όσο χρει~ζετcμ είναι 
η επιχεφηματική νόοτρο-

.. ,,. ![ία, που θα υπαγορεύσει , , 
,, τη διάθεση. των _προϊόντων 
· μέσω Jnterneι 
. 11 Λείπει επίσης n κατα

~αλωτική συμπεριφορά 
π,οu θα οδηγήσει τον .εν

διαφερόμενο να ψάξει 
στο World Wide Web προ
κειμένου να βρεί αυτό που 
αναζητά.», τόνισε ο κ. 

Faric Meinkohn, στέλε
χος της εταιρείας συμβού
λων Infopartner με έδρα 
το Λουξεμβούργο. 

13 «Την (δια στιγμή πά.
vτως που το nλειαpονικό 

·. εμπόριο εξαλείφει κάθε 
είδους διαχωριστικές 
γρ~μμές (γλωσο:ικές, . ... 

· ·κοϋλτούρα κ.λrr'.), τ6 · μόνα
δικό, εξαιρετικά σοβαρό 

. . ωστόσο, _εμπόδιο που πα-
. ρaμένει'είνί:ιι η εναρμόνι
ση των εθνικών νομικών 

, πλαισίων με τη νέα κατά
στdσr.ι: Σε αυτό το επίπεδο 
η γενι'κή εικόνα ε(vαι στην 

. κuριόλεξία άνω κάτω. 

· ■ .Η πολυπλοκότητα των 
επιμέρους νομοθεσιών ε(
vαι τέτοια που ακόμη δεν 

γνωρfζοuμε πώς θα βρεθεί' 
λύση . 

Σε κάθε περ(mωση πά

ντως ο νομοθέτης δεν 
μπορεί παρά να ακολουθή
σει την καθημερινή επιχει

ρηματική πραγματικότη

τα», κατέληξε ο κ. 
Meinkohn. 

ες επιχειρr\σεις πρόσβαση στπv 
παγκόσμια αγορά, με ελάχιστο μά
λιστα κόστος. Λυτό γιοτ( σχεδόν 

εκμηδενίζει τα έξοδα συναλλαγής. 
κόστος το βάρος του οποίου -στο 
συμβατικό εμπόριο- αυξάνει όσο 
μικρότερο ε(vαι το μέγεθος της ε

πιχεfρnσnς». 

2n ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
[ΔιΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚlΝΗΤΩΝ 

ΠΕΡlΟΧΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟιΚ!ΣΜΟΥ ΣΤΑΘΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α! ΓΟΡΓΟΠΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

τ.κ. δl• 00 ΑΞlΟΥΠΟΛΗ 
Εχοντσς unόψη: 
1. Τnν uπό ικnόvηοn μιλtτη κ11ψοιογρόφn• 
σης • πολεοδομικής μιλtτης κοι πρόξης ιφαρ
μογής της πιρ,οχής Α' κατ. 01κιαμοv ΣΤΑΘΗ 

Κο1ν. ΓΟΡΓΟΠΗΣ 

2. Τις πσρσγρόφοuς S και δ του όρΟροu 12 
του Ι'Ι. 1137/81 γ,α ιπtκταοη των Πολιοδομι• 
κών σχrδfων κ.λn. 

1. Την uπ' αρ,Ομ, 

ΔΤΕ/β/οικJ88δSΟ/1070/7.11.9S αnόφοοη u• 
ποuργοv ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. •Α•όθιαη ικπόνηαης 
n.M. πcριοχών Λ' καΊ θ' κο,01κlα<,. 
4, Την οριθ. 91027/7188/9< (ΦΕΚ 
877β'/2S.11.9S) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ γ,α ΤΟ 

χρόνο και τρόπο δημοο,ότητας της πρόσκλη• 

nnς γιn ωιnβnλι, δ11λci.1οrι,1ν ιδιιικrrιnί(ι(, Ι\,λ ιι, 

ιιι•ΟΣΚΑΛΟΥΜL 

touς φιρόμ~νοuς 1δ1οκ1ιΊτις tων οκινr\των που 

βρfοκοvτσι 01ην ονωτtρω πιριοχή να nροοlλ• 

Οοuν στο Κοινοτικό κοτόστη~ιο Γοργόnnς όnou 

βρlοκονιnι nvopιrψiνn ιn κ ιrψnιnλnγικ(ι διο• 

γf)(tι11ιο1(Ι 111\ 111 j)lflXΙ\(, t νι()(" llj)OOι (ψlcι(, 1 ,.) 

rψιρών οrιό ι:,ν ιι.λι uHΙio bιψcx,lιuu1 1 111(, 
ποροίισος πpο~ιιμlνοu vo unοβόλλοuν τc, ηn
ρσκόtω σ101χιlο: 

1, Δr\λωοη ιδ101<1nσiος (tvιιιιιο ,nς οποiος ι.ι

ιιόρχιι σtο Κοινοιικό κ<Ηόοιιψn ) 

2. Τlτλοuς ΚΙlισιω( 
1,. Πιστο11οιη1ικό 1,ι1nyρnιf)ιiς, 

,ι, Πισ ιοποιrηικό ιδιοκιιισ(ος, 

S. Π1οτοπο1π11κό βορών 
6. Π1στοnο1nηκό διrκδικrίο ιων 
7. Τοπογροφικό διόγροιψο 
8 . Τυχόν ινστόοος ιφ· οοον ιχο ι'ιb,ι unοβλη• 

θεί δr\λωοrι 1δ1οκιnοiος 

Ο Ννι ι'ι, ΛΙΙΙι ΧΟ 

Κ. Λnιζ()<., 

kostas
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νια περιουσιακών 'στοιχείων του 
Οργανισμού. . , · 
Στο μοντέλο ·αυτό αντιδρούν έ
ντονα οι σύλλογοι εργαζομένων 
σπς υπηρεσίες του ΕΟΤ, τα προε
δρεία των οποίων σε χθεσινή συ
ν~ντευξη Τύπου, κατέθεσαν τις α
κόλουθες προτάσεις: 
* Διατήρηση του ΕΟΤ ως δημό
σιου φορέα επεξεργασίας και ε
φαρμογής της τουριστικής πολιτι
κής, πράγμα που σημαίνει ότι 
πρέπει να εξαιρεθεί από τις ρυθ
μίσεις περί ΔΕΚΟ. 
*Προώθηση του επιχειρησιακού 

σχεδίου για τον ΕΟΤ, το οποίο άλ
λωστε επιβάλλεται από την ΕΕ για 
την εκταμίευση των κονδυλίων 
του Β' ΚΠΣ και με βάση αυτό να 
γίνει η αναδιοργάνωση και ο εκ
συγχρονισμός του Οργανισμού. 
Παράλληλα προτείνεται η απο-

φου ~ιω ιιι; ,ωυ μιutJώσι::ιι; υ .ι:.v 1 ... Αυι;ημενες ι::Λι::γκιικι::~ . u_μμυ- ιιι~ ι,ιιωvψυ ιψU', LV\J ιuμc.ιvv 

· έχει λαμβάνειν άνω των 2 · δισ $ι~τητες στον Ε.ΟΤ,'·με :νομ9θετι- -. J?υς :Γ~ΙJ,ΕΡ.Π ')Ποία α- : 
δρχ., ενώ δεν έχει αναβαθμισθεί κή ρύθμιση κα~· δημιόυργία απΟ:- ·: .· πείλείταϊ μϊ:rη μετ1,. . ,1οπή του . 
και το επίπεδο υπηρέσιών τφν μι- .. τελεσματικού μηχανωμού ελέγ~. , Έ~Τ σε ΑΕ, αφ9~ με τη ρύθμιση 

Σuνc6pιοΌ yιΏ· ίnν ιcχνολοyία ιnς · ίιληpιi•οpικής 

VVVt t..ι.ιν VI.LVVΙ.•lt-'"")•1 ""'-') ."" "'"'") 

· • θέσεις τους, ενώ θα συμμετά
. · σχουν στην αυριανή 24ωρη απερ

γία της ΓΣΕΕ και :της ΑΔΕΔ Υ. 

Το μέλλον των ΜΜΕ στο ηλ~κτρονικό εμπόριο 
θΕΣΣΜΟΝΙΚΗ. τητο να ξεκινήσει από σήμερα; ωστόσο οι επεν~ύ- στη ΜΜΕ. 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί το μέλλον σεις riρέήει να αρχίσουν τώρα, τόνισαν οι· ομιλη- Επισ11μάνθηκε ότι αυτό που δεν έχει αναπτυχθεί 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εnωημάνθηκε . τές. · · ·· σε ικανοποιητικό βαθμό είναι η νοοτροπία απ6 
κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνε- Και αυτό για:τί, όπως αιτιολόγησα,ν οι ομιλητές, πλευράς επιχειρηματία, προκειμένου να πεισθεί 
δρίου για την τεχνολογία της ί:ιλήροφορικής που . το lnternet προσέφερε μια πρωτοφανή σε ισχύ ότι εκθέτοντας τα προϊόντα _του στο «11λεκτροηκ.ύ 
διοργανώνει κάθε χρόνο η 3η γενική διεύθυνση ·διέξοδο και διαμορφώνεται μια αγορά· που περι- ράφι», έχει να κερδίσει και από πλευράς κατανα
της ΕΕ. . λαμβάνει ολόκληρη την υφήλιο, επεξεργάζεται λωτή προκειμένου να εμπιστευθεί τις συναλλαγές 
Στο συνέδριο επισημάνθηκε · ότι οι επιχειρήσεις · τίς συναλλαγές με απ~ότητα, ελάχιστο _κόστος και · του στο δίκτυο. 
κάνουν μεγάλο λάθος που δεν εντάσσουν στο με- ασφάλεια σε επίπεδα άγνωστα στις μέχρι πρότι- · Βέβαια αποδέχθηκαν ότι υπάρχουν ελλείψεις 
σοπρόθεσμο προγραμματισμό τους την riαρου- νος συναλλαγές.Τονίστηκε μάλιστα, ότι τα ελάχι- στη νομοθε<Jία και υποστήριξαν ότι το νομικό 
σία τους στο διεθνές διαδίκτυο Internet. Η πα- στα έξοδα συναλλαγών που συνεπάγεται _το ηλε- · πλαίσιο και η τεχνολογία πρέπει να ομοyενοποιη
ρουσία της ΜΜΕ ·στoΊnternet δεν_είναι απαραί- κi:ρονικ9 εμπόριο, δίνουν. μεγάλο πλεονέκτημα θούy ... 

Μνημόνιο από 10 χώpcς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 196 

ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ Π4ΡΟΥΣΙΑΣΘΟ1'Ν: 

e). Οι κρίσιμες εξελίξεις 
/ 

στην- αyορα της 

· Π~ηροφορικής. 

-"Με την σ.:.vεpγασία 
του επιτελείου 
της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ 

--ί 
m 
- 1 
J> 
-:, 
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1 τρισ. δολ. θα διακινούντα 
ηλεκτρονικά ως το 2000 
Μονόδρομος για τους μικρομεσαίους οι αγοραπωλησίες μέσω Internet 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΤΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ 

Η «Rwndear» είvαι μw. μιr.ρή οικσyε

vειακή επιχείρηση -σ 'έvα χωριό κάπου 

στη βόρεια Νορβηγία. -που παράγει 

λουχάvικα. Οταv δημιούργησε μια σε

λωα στο Intemeί, μiσω της οποίας θα 

δtχόταv παραyyελίες, το bιαvε περw

σότερο από μεράκι, παρά με στόχο το 

άμεσο εμπορικό κέρδος. ΩστάJο, η σε

λωα αντή είχε την τύχη vα πέσει στην . .. 

οθόvη ανώτατον στελέχους μιας τερά- λου τυχαίο το νεγον6c. 6τι τα τελευταία χρό-

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ· 

ΑΓΟΡΑ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ, 

.ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ · 

ΚΑΙ ΑΣΦΜΕΣ1ΈΡΗ 
,•-.; "', 

ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ 

ΕΧΟΥΜ~ ΓΝΩΡΙΣΕΙ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Οέμα: «Κάνοντας busincss στ11ν κοινωνία 

στ~μερα». σι•νι;χιο( ο ί(~ω;. «Μια αγορϊι στην 

οποία υφίστατιιι τε~χ:ιστιυ ι:ν ί)ι,νάμει zfρi'>o; 

γι<ι τις μιχρομεοαίι:ς σcιχι:ιρ1Ίσεις χαι ιιχύμη 
μεγιιλ(~τι:ι)ο γιιι τιι οχ1Ίιιωcι μι:τιι;ί• τοι•ς οι•

νεργασίας. 

Οι μικρομεσαίοι αποχτοίlv πρόσβαοη στην 

παγκόσμια αγορά, με ελάχιστο, μάλιστα. zό
στος. Αυτό, καθύΊς εκμηδενίζονται τα έξοί)α 

συναλλαγιί1ν, το ύψος των οποίων είναι εξοt• · 
Οενωτικό για τη μικρομεσαία ε,,:ιχείρηση. οτο 

συμβατικό εμπόριο» . 

«Ο σημαντικότερος τομέας στον οποίο ;τρέ
πει να εφαρμοσΟεί το ηλεκτρονικό εμπόριο 

είναι, ασφαλώς, οι κατάλογοι προϊόντων». 

τόνισε ο κ. Richarq Pattcrsun. στέλεχος τη; 
Ι~ρετανικής «Cascade Systems». «Και ;τρος 

αυτή την κατεύθυνση, χαίριο πα\:.χiγοντα α;ω

τελεί η δι:ναμικf1 προσέγγιση του n1arkeιi11g. 

ΚάΟε προσπciΟεια «αντιγραφής» σι:μf½τικ<;,ν 
ιωντ~λων ιnarkcting <)ι·ν ι ι,-ιοιη·i ;rr, ,v-. ,.,. ,. , .. 



15ρεταvια. 2,'fJ!ΙJ.ϊXJ. ολ.ο το χωρι.ό r'>ο1 1-

λεύει για τη Raindear Υ..αι πάλι δεν προ

λαβαίνει vα αvι:απw.ριθεί στις παραy

;ιελu:ς. 

Σ
. {1μ<ιχι1vtι μι: τοι,ς ι:μπαρογν1ί1μονcς της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, το μέλλον του 

. ., εμπορίου -και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - είναι ηλε

κτρονικό. Στο βαθμό που υλοποιείται η ευ

ρωπαϊκή ενοποίηση, οι τόσο σημαντικές μέ

χρι πρότινος - για κάθε εθνική οικονομία -
εξαγωγές, μετατρέπονται, ουσιαστικά σε εγ

χώριες συναλλαγές. Προκειμένου, λοιπόν να 
επιτυγχάνονται πραγματικές εξαγωγές, α.,-τα
ραίτητη προUπόθεση είναι ο εταίρος να μην 

ανήκει στην Ε.Ε. Μονοκοντυλιά, δηλαδή, 
«διαγράφονται» όλοι οι παραδοσιακοί εταί
ροι της Ελλάδας. 
Μιλάμε στην ουσία για χώρες μακρινές και 

δυσπρόσιτες, αν όχι απρόσιτες, στη μικρο
μεσα(α ε..-τιχε(ρηση. Χώρες, όπου α.ι-ταιτε(ται 
υψηλό επίπεδο επενδύσεων προκειμένου να 

F.:τιτευχΟεί αξιόλογη παρουσία. Δεν είναι εξάλ-

της Λπ<J~<.ιτυλiις νu ΟΙ\!ι!ικνu,νt:ται. Σίιμ

φωνα μt-.,ιατιστικά στοιχεία του Απριλίου 
1996. η ευρωπαϊκή συμμετοχή μειώθηκε στο 

17%, έναντι 70% μόλις προ ολίγων ετών . 

Την tδια στιγμή. η συνολική «πίτα» σχεδόν 
δεκαπλασιάστηκε. Ολα τα προαναφερθέντα 
συνθέτουν ένα σχεδσν αδια,-τέραστο τείχος για 

τη μικρομεσαία επιχείρηοη. ΛημιουργοiΊν οο

Ιχχι2ότατα συγκριτικ(χ πλεονεκτήματα για τις 

πολυεθνικές. Ωστόσο, το μέλλον θα ήταν πφγ

ματι δυσοίωνο, μόνο στην περίπτωση που το 
Internet δεν είχε ακόμη εφευρεθεί. 
«Οι χρήστες του διεθνούς διαδικτύου αυ

ξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. 

Εκτιμώ δε, ότι το 2000, θα έχουν ξεπεράσει 
τα 500 εκατ. Το δε συνολικό ύψος ηλεκτρο

νικών συναλλαγών θα υπερβεί το 1 τρισ. δολ. 
με την είσοδο του νέου αιώνά», τόνισε ο γε
νικός διευθυντής της ΙΒΜ για την Ευρώπη, 

τη Μ. Ανατολή και την Αφρική, Christian 
Tommessen. 
Ο κ. Tornmcsscn «άνοιξε» τις εργασίες του 

μεγάλου συνεδρίου για την τεχνολογία της 

πληροφορικής, που διοργανώνει κάθε χρόνο 
η γενική διεύθυνση ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επι

τροπής στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο, που 

διήρκεσε από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ε(χε 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗ 
«Η μικρομεσαία ε..-τιχείρηση πρέπει σήμερα 

να λάβει την απόφαση της επένδυσης στο 

Intemet» υπογράμμισε ο κ. Tommessen. «Δεν 
είναι απαραίτητο η επένδυση αυτή να λάΒει, 

απ6 την ;φ<ί>τη στιγμή. τη μορφή παροιιοίω; 

στο διεΟνι'.ς διαbίκτυο, μέσω δικής της σcλί
δας και ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών. Ωστόσο, 

πρέπει σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο να 
ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό με πρώτο 

βήμα την παροχή πρόσβασης στο lntemeι σε 
ορισμένα επιχειρησιακά στελέχη». 

Το 1995 διακινήθηκαν μέσω του Interneι 
προϊόντα συνολικής αξίας πλέον των 130 
δισ. δολ. Παρουσία στο διεθνές διαδίκτυο εί
χαν περ( τις 100.000 επιχειρήσεις. «Σημα
ντικότερη ακόμη είναι η ισχυρότατη τάση διό

γκωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως 
καταγράφεται σήμερα. Ο ρυθμός της ξε..-τερν(ι 

το 60% ετησίως», επεσήμανε στην ομιλία του 

ο κ. Howard Richards, στέλεχος της f~ρετα
νικής εταιρεCας «MARS». 
«Διαμορφώνεται, πλέον, μια παγκόσμια 

αγορά, απλούστερη, φθηνότερη και ασφαλέ

στερη από οτιδήποτε έχουμε γνωρ(σει μέχρι 

Η Ελλάδα μπορεί, αν ενημερωθεί 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Μεγάλο «ντόρο» έχουν προκαλέσει - σε 

ολόκληρη την υφήλιο - r){μητα ;τοι: <ιι~ορο(•y 

«ηλεκτρονική απάτη», μέσω του lnιerncι. 
Κοινό συμ,1:έρασμα των εργcισιuιν του συνε

δρίου ήταν ότι το ε:τίπε('>Ο της παρεχόμενης 

ασφάλειας είναι σχετικό και bεν μπορεί παρίι 

να ουγκριΟι:ί μι: τ<ι ιΊλ.λι ι 1 ιι:οιι οι,νηλλιιγιίιν. 

«Εγιiι για παράbειγμα, δεν μπορώ να κα

ταλάf½> πως είναι δυνατόν μια επιχείρηση να 

εμπιστεύεται σημαντικά έγγραφά της στο συμ

βατικό ταχυδρομείο. Περνούν από τόσα «ά

γνωστα» χέρια» σχολίασε ο χ. Tommesscn. 
«Επιπλέον, πόσο ασφαλείς είμαστε όταν δ(

νουμε την πιστωτιχή μας χάρτα στον άγνω

στο σερβιτόρο, ο οποίο; πηγαίνει στο πίσω 
δωμάτιο και επιστρέφει με τον λογαριασμό;» 

παρατήρησε ο κ. Patterson. 
«Τελικά, είναι θέμα του πόσο συνηΟισμέ

νοι είμαστε σε ορισμένες διαδικασίες, αλλά 
και του - σε σημαντικ6 Ι)(ι0μό τεχνητού - Οο

ρύβου που bημιουργούν τα mcdia γύρω από 
θέματα όπως η περίφημη ηλεκτρονική απ(ιτη. 

Σε σύγκριση πάντως με τα άλλα μέσα συναλ
λαγής, το ηλεκτρονικ6 εμπόριο, προοφ(ρει 

σήμερα απολύτως ικανοποιητικά επίπεδ<ι 

ασφάλειας», κατέληξε ο κ. Tommesscn. 

Ο γενικός διευθυντής της κοινοτι

κής πρωτοβουλfας Esprit μfλησε 
στην «Ι» και τόνισε την ανάγκη να 

αναληφθεi σήμερα δράση. 
. σuνεδρίοu των· Βρυξελλών - Γιώργος σε ό,~ι αφορά τη~ επιχειρησιακή εφαρ-
Μπακίοης. «Σε επίπεδο υποδομής, από μογή,της: \!Προ δεκαετίας υποστηριζό-
την άλλη πλευρά,:η Ελλ_άδα διαθέτ.ει μια ταν ότί η Ευρώπη,θα ~εξαφανιστεί" τε-

Σ τη χώρα μας, δεν υπάρχει σήμερα . _περίοδο χάριτος μέχρίΆτη~ πλ~ρη συμ- .. )ε(ώς.αr.τό'.τόΊ1άίχν!δι της τεχνολογίάς. 
πλατιά ενημέρωση του εμπορικού μετοχή της στην ενιαία ευρωnαiκf\ αγορά,' . Ωστόσο,'κάiί τετοιο ·δεν ·έγινε τελικά. 

κόσμου για τα κέρδη που, εν δυνάμει, . ·. προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο των. · Μάλίστa:. κατάq{ερi;yα :ιtά~ύψε(κΌι το 

εξειδ;κέυμένο software (που αποτελεί 
ποσοστό 70% του συνόλου)», πρόσθεσε 
ο ίδιος. · 

προτάσεων στο πλαίσιο του Esprit θο 
υποβληθούν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και 
τον Σεπτέμβριο». Καινοτομία του νέου 

προγράμματος εργασίας είναι η εγκαι

νίαση ενός νέου θεσμού, των «θεμό

. των». 

υφίστανται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο' άλλων ~uρωπαίκών. χωρών. χάσμα μίας ·πέρ(που'δίετ(ά'ς που τή χώ-
Ελληνας επιχ~ψηματίας - έμπορος αντι- Γι' αυτό και πρέπει σήμερα να Όνα- ριζε . από .την τεχνολογική εξέλ~ξη των 
μετωπ!ζει το ηλεκτρονικό εμπόριο πε- ληφθούνΌιαπαρα!τητεςnρωτοβουλ!ες, ΗΠΑ και της Ιαπωνίας», επισήμανε ο κ . 
ρισσότερο ως ανταγωνιστή, nορό ως ευ- αλλιώς μένουμε πίσω». Μιτακίδης. 
καιρία για κέρδος. «Σήμερα η Ευρώπη κατέχει μικρό με-

«Ακριβώς προς αυτη την κατεύθυνση Η ΕΥΡΩΠΗ ρίδιο της διεθνούς αγοράς τεχνολογίας, 
προωθούμε τη στήριξη ενημερωτικών Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ενωση να βpί- της τάξης του 12%. Απουσιάζει πλήρως 
δράσεων, μέσω και των διαρθρωτικών σκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τις από την αγορά του έτοιμου software, κα-
ταμείων», τόνισε στην «Ι» ο γενικός δι- ΗΠΑ και την Ιαπωνία από τεχνολογική θώς και των λειτουργικών συστημάτων, 
εuθuντής του Esprit - και «ψυχή» του άποψη, σίγουρα όμως υστερεί σημαντικά έχει, ωστόσο, σοβαρή συμμετοχή στο 

. «Η υστέρηση αυτή οφείλεται σε δύο, 
κυρίως, παράγοντες: στην απουσία πρό
σβασης σε φθηνό κεφάλαιο, αλλά και 

στη μικρή εσωτερική αγορά, καθώς δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ενοποίηση». 

το «ΝΕΟ» ESPRIT 
Εξάλλου, ο κ. Μιτακ!δης παρουσίασε 

και το νέο πρόγραμμα εργασίας του Esprit. 
«Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται τα

χύτατο, κρίνουμε σκόπιμο να οναθεω
ρούμε το πρόγραμμα σε ετήσια βάση. 
Για το 1997, οι προσκλήσεις υποβολής 

Οι 8 uποτομε!ς, στους οποίους εντάσ

σονταν οι προτάσεις, παραμένουν, ωστόσο, 
πλέον, μια πρόταση μπορεί να αφορά 

ένα από τα 4 θtματα (ηλεκτροv~κ6 εμπό
ριο, εκπαίδευση, lnterfaces κοί κινητι
κότητα) τέμνοντας περισσότέροuς από 
έναν υποτομείς. 

«Σκεπτικό μας είναι να μην ανογκά• 

ζεται μία βιομηχανία για παράδειγμα, να 
"σπάσει·. μια tδέα που θεωρεί καλή, στα 
τρίο, μόνο και μόνο για να την εντάξει 
στους ανάλογους υποτομείς», κατέληξε 

ο κ. Μιτακfδης. 



κοινωνια, την παρουσία της Ενωσης στη πα~ εταιρε{ας και του npλuετούς προ- σμciΙJ -όΊ·;~ .,εi,;Ό; .η. ~q~ηΛΜέcmΑ~~- ο πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε 
διεθνή σκηνή και τtλοςτηνπροετοιμασία γράμμcπος για τ1~ μικρομεσα{ες επιχει<·,τολή - και οι χώρες της πρ , Σοβιεπκής και στα nροβλήμcπα που θα προκύψουν 
του μέλλοντος. - - ρήσεις. .· ,. . . . Ενωσης: .. . . . .. · νήαπό ~~~ικε(με~~ιεύρuνσηδ, στηαρθν Κοι-
Οσον αφορά τον πρώτο άξονα, ο κ.Σά- Το εuρώπαίκό μοντέλο ~οτελε{ την nλέ- · ·ο κ. Σαντέρ στο !)11μ&(ο αυτό άφrισε:αιχ- AγtJV'"'' ι Πολι:,.,,,, ι και στα ι ρωτι-
ντερ τόνισε ότι το Σύμφωνο Εμπιστοσύ- ον ενδεδειγμένη _απqντηση στην nαγκο- •.· μές κcπά των κρατών - μελών',λέγόντας κά ταμε{α. Η παρούσα εuρε{α εφαρμογή 
νης για την .Απασχόληση θα. κcπαστήσει σμιοπο{ηση, τόνισε ο .κ.Σaντέρ, αναλύο- ·. ότι για να ε{ναι απότελεσμcπική η δράση της ομοφωνίας, εκτιμά O κ. Σaντέρ, και η 
δυνατή τηνΌνάκτηση της εμπιστοσύνης ντας το δεύτερο άξονα, που αφορά το · .των «15~ στη διεθνή σκηνή, 011αιτε{ται πολ~οκότητα των διαδικασιών ,ea πα
των ευρωπαίων ·πολιτών, ·αν οι .δράσεις ευρωπαϊκό μοντέλο για την κοινωνία. :·.. . μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη '_δια- _ ράλυσοuν την πολιτική διαδικασια, στο 
που προβλέπει.υλοποιηθούν με αiτοφασι- Στοιχεία του μοντέλου,αuτού · !]Π~Ουν : βούλευση. . . . . ;:( ;>>:. _ . · ~ν. 
στικότητα και χωρίς αντιφάσεις._ : • .. - · . η . κοινωνική πολιτική, η~ κcπάρτιΟ!} και η . Στον τελεuτα(ο άξοyα, που ε(να:~::η προε- Γιάννης Σείτανfδης 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΝΕΙ Η Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

-;;~Χρείίit~ίιίicί}trνεες τεχνολογίες 
~t~ .... , Τη σημασfα που . αποδfδεί η δι~~γανώνούν από κοινού η κοι- τοχές από χώρες της Κmιρ~ς 

· · · Ευρωπαϊκή .Ένωση στον το- νοτική πρωτόβουλCα, "ESPIRIT", και Ανcπολι:κής Ευρώπης, καθώς 
. μέα της πληροφορικής, υπο- και ο ευρωπαϊκός σύμβουλος· Ε- και από το Ισραήλ. Το φετινό συ
yράμμισε ο πρόεδρος της φηρμοσμένων Επιστημών, "EU- νέδριο ε{χε θέμα "Κάνοντας busί
Ευρωπαίκής Εππροπής, Ζακ RO CASE"- ε(vαι η ανάδειξη και- ness στην Κοινωνία των Πληρο
Σαντέρ, απονέμοντας τα νοτομικών τε'jyολογιών με άρι- φοριών" και, κατά τις εργασCες 
-ροβε{α σιους τρεις διακρι- . στες εμπορικές προοπτι~~ς. του, δόθηκε ιδια{τερrj έμφαση 
θέντες του ευρωπαϊκού δια- Πρόκειται δηλαδή για ένα συν- στον τομέα του ηλεκτρονικού ε-
yωνισμού -τεχνολοyrας'. της δυαc:ψό δημιουργικότηrας και_ ε- . μπορίου. . . . 
πληροφορικής. Η διαyωνι- πιχείρηματικής σκέψης, προκει- · Κλε{νοντας το συνέδριο, ο διευ
σμ6ς έγινε στο πλαrσιο του μένο~ να επιτευχθε( ανάπτυξη θυντής του "ESPIRIT". Γιώργος 
σuνεδρ(ου Πληροφορικής και απασχόληση. . Μιτακ{δης, παρουσίασε το νέο ε
της Ένωση'ς, που διορyανώ- «Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε πε- τήσιο πρόγραμμα της κοινοτικής 
νει στις Βρυξέλλες μια φορά ρισσότερους νέους επιχειρημα- πραιτοβουλ{ας για την Τε'fΥΟλο
το χρόνο, η Γενική Διεύθυν- . τίες στις νέες αναπτυσσόμενες γ{α της πληροφορικής. 

. · ση Βιομηχανrας. τ&'fΥΟλογ(ες», τόνισε ο κ .. Σαντέρ. "θεωρήσαμε 6n τα τετραετή και 
Τα βραβε(α έλαβαν η βρετανική Σημειώνεται ,όn στη φετινή, _δεύ- πενταετή προγράμματα παύουν 
·"3D Scanners", για το φορητό τερη διοργάνωση του διαγωνι- να έχουν νόημα σε έναν τομέα, 
της scanner τριών διαστάσεων, η σμού, έγιyαν δεκτές και συμμε- που εξελCσσεται με την ταχύτητα 

της πληροφορικής", δήλωσε στο 
Μακεδονικό Πρακτορε{ο Ειδήσε
ων, ο κ. Μιτακίδης. "Αποφασίσα
με να αναθεωρήσουμε το πρό
γραμμα εργασ{ας του ΈSΡΙRΠ" 

σε ετήσια βάση, προκειμένου να 
συνάδει προς τις εξελ{ξεις", τόνι
σε. Καινοτομ{α του νέου προ
γράμματος ε!ναι οι τέσσερις θε
μcπικές ενότητες που εισάγει: η
λεκτρονικό εμπόριο, εκπα(δευ
ση, inteήaces, κινητικότητα. Ό
λοι οι φορε(ς, από τους οπο{ους 
δεχόταν μέχρι τώρα η πρωτο
βοuλ{α προτάσεις, διατηρούνται. 
Δ{νεται όμως η δυνατότητα συμ
μετοχής σε ένα θέμα "τέμνο
ντας• περισσότερους από έναν 
υπστομε{ς: 

φιλανδική Όata Fellows• για το 
software κρυπτογράφησης και η 
δανέζικη "Oficon", για ένα πλή
ρως ψηφιακό φορητό ακουστικό. 
Κάθε μ{α έλαβε χρηματικό έπα

· ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 11.50% 

θλο 200.000 ECU. 
Στόχος του διαγωνισμού -που 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕ 

1. Τη Δευτέρα 02. 12.96 διατίθεται νέα σειρά εντόκων γραμμα

τίων του Δημοσίου με ημερομηνία έκδοσης την 02.12.96. 

Δε βα πληρώνουν άλλοι . 
Την ανάγκη να επικεντρώ
σουν τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις 
προσπάθειές τους στην 
-··-·--·--' ------· ---'-

συντάξεις των πολιτών του άλ
λου. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ε
ππροπής, η άποψη αυτή οφεfλε-

. . . 

Η Τ ρ_άπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι εξουσιοδοτημένες Τ ρά

πεζες και φορείs θα προβούν σε _εγγραφές μόνο τη Δευτέρα 

02 .. 12.96. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις των επενδυτών, είτε για τίτλους με άϋλη μορφή 
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