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Η Cisco συνδιοργανώτρια σε Ηµερίδες για την Ευρυζωνικότητα 
 

Στις 16 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης 
Στις 17 Οκτωβρίου στα Τρίκαλα Θεσσαλίας 

 
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2007. Η Cisco ανακοίνωσε σήµερα ότι συνδιοργανώνει, µαζί µε το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τους ∆ήµους Ηρακλείου και 
Τρικκαίων, δύο ηµερίδες για τα οφέλη της ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας. 
Οι ηµερίδες θα λάβουν χώρα στις 16 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης και στις 17 
Οκτωβρίου στα Τρίκαλα και έχουν τίτλο «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και η Ευρυζωνικότητα ως µοχλός ανάπτυξης των πόλεων». 
Στο πλαίσιο των δυο ηµερίδων θα παρουσιαστούν τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ευρυζωνικότητας, στις πόλεις του Ηρακλείου και των Τρικάλων 
αντίστοιχα, και τα θετικά αποτελέσµατα των έργων αυτών στην οικονοµική και 
καθηµερινή ζωή των πόλεων. 
Η Cisco, σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ και τους τοπικούς φορείς των 
δύο αυτών πόλεων (∆ηµοτική Αρχή, Πανεπιστήµιο, Επιµελητήρια κ.α.), έχει εκπονήσει 
Επιχειρησιακό Μοντέλο Ευρυζωνικότητας, στο οποίο καταδεικνύονται τα οφέλη της προς 
την τοπική κοινωνία. 
Στις ηµερίδες, εκτός από στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών Ακαδηµαϊκών 
Ιδρυµάτων και άλλων φορέων, θα µιλήσουν επίσης:  
! Ο Νίκος Κάκαρης - Γενικός ∆ιευθυντής του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ / για τη 
Χρήση ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Ευκαιρίες Ανάπτυξης που 
προκύπτουν 

! Η Maria-Jose Sobrini – Director Mediterranean, Cisco IBSG και ο Νίκος 
Λαµπρογεώργος - Account Manager, Cisco Ελλάδας / για το Επιχειρησιατικό 
Μοντέλο Ευρυζωνικότητας όπως αναπτύχθηκε  για τις πόλεις του Ηρακλείου και 
των Τρικάλων. 

Στην ηµερίδα στα Τρίκαλα θα παραστούν οι κ.κ. ∆ήµαρχοι Γρεβενών, Κατερίνης, 
Καρδίτσας, Βόλου, Νέας Ιωνίας, Λάρισας και Λαµίας. 
 
 



 

 

 
 
 
Σχετικά µε τη Cisco 
Η Cisco (NASDAQ: CSCO) είναι η ηγέτιδα εταιρεία διεθνώς για τα δίκτυα και το Internet. 
Πληροφορίες σχετικά µε τη Cisco µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.cisco.com/.  
Για συνεχή ενηµέρωση επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://newsroom.cisco.com/.  
Ο εξοπλισµός Cisco διατίθεται στην Ευρώπη από την Cisco International BV, πλήρη 
θυγατρική της Cisco Systems Inc. 
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