Tο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» συμμετείχε στη Διημερίδα Εκπαίδευσης για το υπολογιστικό νέφος στην
Baia Mare και στην τοπική εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο του έργου SECOVIA

Αθληνα, 17 Μαρτίου 2014

Το ΙΠΣΥ συμμετείχε στην πρώτη Διημερίδα Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου
SECOVIA στην Baia Mare (Ρουμανία) στις 11 και 12 Μαρτίου του 2014 σε συνδυασμό με την τοπική
εκδήλωση διαβούλευσης για το υπολογιστικό νέφος. Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τον τοπικό εταίρο
του έργου, την εταιρία CDIMM Maramures και η αποστολή τους ήταν η προώθηση των λύσεων
υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα και επισήμανση της δυναμικής αυτών.
Η διημερίδα στόχευε στη διευκόλυνση της μεταφοράς της τεχνογνωσίας, της ανταλλαγής εμπειριών και
κυρίως στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου και βιωσιμότητας του έργου. Μεταξύ των
πρωταρχικών σκοπών της καταγράφονται η ανταλλαγή εμπειρίας και η βελτίωση των ικανοτήτων του
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η διαμόρφωση και προώθηση επενδυτικών προτάσεων
για την εικονική προσβασιμότητα.
Αφετέρου η τοπική εκδήλωση διαβούλευσης επικεντρώθηκε στη συνάντηση περιφερειακών αρχών,
εθνικών ενώσεων, διαχειριστών ΤΠΕ υποδομών και παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με σκοπό
τη συζήτηση σχετικά με αποτελεσματικά επενδυτικά σχήματα σε υπηρεσίες και υποδομές εικονικής
προσβασιμότητας.
Το ΙΠΣΥ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θοδωρή Στρατιώτη ο οποίος έδωσε δυο ομιλίες: (α) μια
παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία του υπολογιστικού νέφους άλλα και κάποια ιστορικά και (β) τους
διαφορετικούς τρόπους να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους. Ο κ. Στρατιώτης
επίσης πήρε μέρος στις συζητήσεις κατά την τοπική εκδήλωση διαβούλευσης σχετικά με την τρέχουσα
κατάσταση του υπολογιστικού νέφους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) και σχετικά με τα υπάρχοντα
εμπόδια και τις δυνατές λύσεις για την υιοθέτησή του.
Συμπερασματικά κατά τη διάρκεια της Διημερίδας Εκπαίδευσης και της τοπικής εκδήλωσης διαβούλευσης,
το τοπικό κοινό είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για το υπολογιστικό νέφος, ένα θέμα που ακόμα
δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, και να ενημερωθεί για τις θέσεις της κοινοπραξίας του έργου
SECOVIA για αυτό.
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