
 

 

 

 

 

 

Tο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» συμμετείχε στη Διημερίδα Εκπαίδευσης και στη Διεθνή Ημερίδα 
Ανταλλαγής Εμπειρίας για το υπολογιστικό νέφος στο Σεράγεβο, στο πλαίσιο του έργου 
SECOVIA  

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 

 

Στα μέσα του Ιουνίου του 2014 έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του έργου SECOVIA στο Σεράγεβο (Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη) η Διημερίδα Εκπαίδευσης και η Διεθνή Ημερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας για το υπολογιστικό 
νέφος. 

Και οι δυο εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τον τοπικό εταίρο του έργου, την εταιρία SERDA και ο στόχος 
τους ήταν αφενός η προώθηση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους από το δημόσιο τομέα και η 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του, και αφετέρου η διευκόλυνση στην ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και 
λύσεων πάνω σε διαμοιραζόμενες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ ειδικά για τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Παρόντες ήταν εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες κάνοντας δυνατή την πραγματικά διασυνοριακή 
ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. Το ΙΠΣΥ σε συνέχεια της συμμετοχής του στις αντίστοιχες εκδηλώσεις σε 
Μπάια Μάρε (Ρουμανία) και Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) έδωσε και αυτή το φορά το παρών εκπροσωπούμενο 
από τον κ. Θοδωρή Στρατιώτη. 

Στο πλαίσιο της Διημερίδας Εκπαίδευσης ο κ. Στρατιώτης έδωσε δυο ομιλίες: 

 Η πρώτη αφορούσε στα ιστορικά στοιχεία του υπολογιστικού νέφους αλλά και σε άλλα σημαντικά 
στοιχεία του όπως οι βασικές ιδέες που το περιγράφουν, το επιχειρηματικό του μοντέλο, τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του, όπως και κάποια άξια λόγου προϊόντα και υπηρεσίες του. 
Ος σκοπός της ομιλίας ήταν να καταστήσει ακόμα και τους λιγότερο πληροφορημένους για το 
υπολογιστικό νέφος εξοικειωμένους με τις βασικές του έννοιες. 

 Η δεύτερη αφορούσε στα διαφορετικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 
περιλαμβάνοντας τα Υποδομή ως Υπηρεσία (IaaS), Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (PaaS), Λογισμικό ως 
Υπηρεσία (SaaS), Δίκτυο ως Υπηρεσία (NaaS) και Επικοινωνία ως Υπηρεσία (CaaS). Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας παρουσιάστηκαν μαζί με ορισμένες εξέχουσες περιπτώσεις ως 
παραδείγματα σε κάθε περίπτωση. Με τη διάλεξη αυτή δόθηκε στο ακροατήριο η δυνατότητα να 
αντιληφθεί ότι το υπολογιστικό νέφος μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά που έχουν 
διαφορετικές ανάγκες, αλλά εν γένει προσφέρει πόρους ΤΠΕ και λογισμικό όχι ως προϊόντα που 
πρέπει να αγοραστούν αλλά ως υπηρεσίες τις οποίες ο πελάτης μπορεί ενοικιάσει για όσο 
διάστημα το επιθυμεί. 

Κατά τη διάρκεια της Διεθνής Ημερίδας Ανταλλαγής Εμπειρίας για το υπολογιστικό νέφος ο εκπρόσωπος 
του ΙΠΣΥ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το τοπικό κοινό σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση  
αναφορικά με την υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους από τις Δημόσιες Αρχές, τις επιχειρήσεις και τους 



 

 

απλούς πολίτες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κοινά οργανωτικά και πολιτικά προβλήματα 
εντοπίστηκαν και σχετικές λύσεις προτάθηκαν. 
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