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28 Ιανουαρίου 2008

Ο Bill Gates στην Αθήνα
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης “Ο Κόσµος του Αύριο: Το Όραµα
της Microsoft για το Μέλλον της Τεχνολογίας”, ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, δήλωσε “Η αθρόα συµµετοχή
του κοινού στη σηµερινή εκδήλωση και η οµιλία του κ. Bill Gates
αποδεικνύει ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή έµπνευσης και καινοτοµίας στις
µέρες µας και αναδεικνύονται ως καίριος τοµέας συνεισφοράς για
την οικονοµική ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των πολιτών. Καθώς λοιπόν τα οράµατα πραγµατοποιούνται πλέον ψηφιακά, απελευθερωµένα από τα στεγανά των αυστηρών γεωγραφικών ορίων, «το αύριο είναι ... τώρα».
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Τ

η Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008, πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της Microsoft Corp, Bill Gates, στην
Αθήνα. Στο πλαίσιο της ολιγόωρης παραµονής του, έλαβε χώρα
συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, κ. Κώστα Καραµανλή, παρουσία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, συνάντηση µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, κ. Γιώργο Παπανδρέου. Επίσης, ο κ. Gates ήταν
ο κεντρικός οµιλητής σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ
µε τίτλο “Ο Κόσµος του Αύριο: Το Όραµα της Microsoft για το
Μέλλον της Τεχνολογίας” και κεντρικός οµιλητής εκδήλωσης
που διοργανώθηκε από το ΣΕΒ µε θέµα “Η Καινοτοµία και η
Επιχειρηµατικότητα στο Σύγχρονο Κόσµο”.

Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπώντας 400 εταιρίες του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ’ όλη την Ελλάδα, δηλώνει
έτοιµος και διαθέσιµος να στηρίξει τα προγράµµατα, τις υπηρεσίες και τις συνέργιες που απαιτούνται ώστε η χώρα µας να αποτελέσει στην πράξη τον «πυλώνα εισόδου» µιας σειράς επενδυτικών -αναπτυξιακών «ψηφιακών» σχεδίων στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και διεθνώς.
Θεµέλιος λίθος για την επιτυχία αυτού του οράµατος θα αποτελέσει η ίδρυση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.”

11o Mundialito Πληροφορικής

Μ

ε συµµετοχή εννέα οµάδων διεξήχθει και φέτος το 11ο Mundialito Πληροφορικής του ΣΕΠΕ,
στο Karaiskaki Mini Football Club που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Γηπέδου Καραϊσκάκη, στο Νέο Φάληρο. Οι οµάδες που έλαβαν µέρος είναι, µε αλφαβητική σειρά: FORTHNET,
HP, INFO-QUEST, LANNET, OKTABIT, ORACLE, PC SYSTEMS, UNISYSTEMS, VIVODI. Οι αγώνες
πραγµατοποιύνταν κάθε Σάββατο από τις 15:00 µέχρι τις 17:00 και η είσοδος ήταν, όπως πάντα,
ελεύθερη για το κοινό. Στην κανονική διάρκεια του Τουρνουά, την 1η θέση κατέλαβε η Info-Quest.
Στη συνέχεια, έγιναν τα play-off όπου ξεχώρισαν οι τέσσερις πρώτες οµάδες και έπαιξαν στο final
four.Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε και πάλι, η οµάδα της Info-Quest που νίκησε την Unisystems στον Τελικό µε σκορ 7 – 2. Στο
µικρό τελικό, η Lannet επιβλήθηκε της PC Systems µε σκορ 6 – 4 και κατέλαβε την προνοµιούχο τρίτη θέση, που της έδωσε το
τρίτο εισιτήριο για το Λουτράκι και το Πανελλήνιο Τουρνουά, SoccerStars Open, που θα πραγµατοποιηθεί 23 – 25 Μαΐου 2008.
Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης µε 33 γκολ, αναδείχθηκε ο Γιώργος Σταµατέρης της οµάδας της Unisystems. Μετά τους τελικούς
διεξήχθη η τελετή λήξης, µε δώρα και για τις τέσσερις οµάδες οι οποίες συµµετείχαν στους τελικούς. Στην όµορφη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου, παραβρέθηκε επίσης η µεγάλη προσωπικότητα του Ελληνικού ποδοσφαίρου κύριος Παχατουρίδης (πρώην αρχηγός του Ολυµπιακού) όπου βραβεύτηκε για την πολυετή προσφορά του στο ποδόσφαιρο και µε τη σειρά του βράβευσε
την πρωταθλήτρια Infoquest, καθώς και ο κύριος Σωτηρόπουλος (Υπεύθυνος ειδικότητας ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ), ο οποίος
βράβευσε τη Lannet. Η Unisystems και ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, βραβεύτηκαν από τον κύριο Τσιαδή στον οποίο δόθηκε
αναµνηστική πλακέτα από την Insport για την στήριξη µιας πρωτοβουλίας που έγινε θεσµός.
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18 & 19 Μαρτίου 2008

Cisco Expo 2008

Γ

ια έκτη συνεχόµενη χρονιά, η διηµερίδα CISCO Expo 2008
έλαβε χώρα φέτος την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Μαρτίου
2008, µε την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της διηµερίδας, εκ µέρους του ΣΕΠΕ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συµµετείχε στο Keynote Πάνελ Συζήτησης: µε θέµα
“Ψηφιακή Ελλάδα: Από την Πράξη... στο Όραµα.”
• Ποιο είναι το όραµα της Ψηφιακής Ελλάδας και πώς επηρεάζει τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς;
• Σχέδια και δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος.
• Αρκεί ένα όραµα να αλλάξει την καθηµερινότητα;

31 Μαρτίου 2008

Ο

• Πώς ο σχεδιασµός δε θα µείνει στα χαρτιά;
Στη συζήτηση συµµετείχαν επίσης, ο κύριος Βασίλειος Ασηµακόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας “Ψηφιακού Σχεδιασµού”, Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο κύριος Κων/νος Δούκας,
Πρόεδρος ΔΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ο κύριος Ιορδάνης Αϊβάζης, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής, ΟΤΕ και ο κύριος
Οδυσσέας Χαραλάµπους, Γενικός Διευθυντής, Cisco Hellas.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της Έκθεσης από όπου οι επισκέπτες ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις του
Συνδέσµου µας µέσα από την Εταιρική Παρουσίαση και την
τριµηνιαία έκδοση “ΣΕΠΕnews”.

Στον “αέρα” το portal του ΣΕΠΕ

ι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και το ευρύτερο κοινό έχουν από σήµερα
µια ολοκαίνουργια δυναµική πηγή πληροφόρησης και ενηµέρωσης µέσα από το νέο ανανεωµένο portal www.sepe.gr, το οποίο
αντικατέστησε το ήδη υπάρχον site του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας. Στόχος του νέου portal
του ΣΕΠΕ, είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των επισκεπτών
µε νέα και ανακοινώσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Ψηφιακών Καταναλωτικών
προϊόντων και του Διαδικτύου. Επίσης, ο επισκέπτης του portal
www.sepe.gr, έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται για τα πιο επίκαιρα θέµατα που αφορούν στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, στην
Οικονοµία και την Πολιτική, για Νοµικά και Φορολογικά θέµατα,
καθώς και για τα Νέα από την Ευρώπη και τον Υπόλοιπο Κόσµο.Επιπρόσθετα, µέσα από το νέο portal, θα παρουσιάζονται Άρθρα και
Συνεντεύξεις, Έρευνες, Μελέτες, καθώς και Στατιστικά Στοιχεία που
αφορούν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-

ών. Παράλληλα, η ηλεκτρονική πύλη θα παρέχει ολοκληρωµένη
ενηµέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από το Χρηµατιστήριο
Αθηνών, αλλά και πληροφόρηση σχετικά µε τη ζήτηση και προσφορά προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του
κλάδου σε τρίτους και αντίστροφα. Ακολουθώντας τον παλµό της
εποχής, από το www.sepe.gr δε λείπει η περιοχή ψηφοφοριών και
blog µε επίκαιρα θέµατα προς συζήτηση και µε δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων των επισκεπτών. Σε συνεργασία µε τους πιο διακεκριµένους φορείς ενηµέρωσης σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο,
το νέο portal www.sepe.gr δείχνει το δρόµο της πιο γρήγορης και
αξιόπιστης on-line πληροφόρησης.
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Συνεργασίες-rss feed: bbc.co.uk, cnn.com, cordis, cosmo.
gr, europa, Eurostat, idc.com, International Herald Tribune, ft.com,
NYSE, time.com, e-go.gr, ethnos online, e-tipos.com, in.gr, itu.
int, lawNet.gr, marketingweek.gr, myphone.gr, naftemporiki.gr,
NYtimes.com, pwc.gr, reporter.gr, Ηµερησία online.

5ο Ετήσιο Συνέδριο
Τηλεπικοινωνιών

Η

Boussias Communications και το περιοδικό netweek διοργάνωσαν το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Telecommunications
Management Conference 2008, το οποίο πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 17 Απριλίου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς.
Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) υποστήριξε την εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε από
την Β’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου κυρία Γιώτα Παπαρίδου, η οποία απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισµό.
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