
 

 

 

 

 

 

Tο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο του έργου SECOVIA στη Ρώμη  

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2014 έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου SECOVIA το Διεθνές Συνέδριο του 
έργου σε συνδυασμό με τη Συνάντηση Συντονισμού Πολιτικής, στη Ρώμη. 

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τους τοπικούς εταίρους του έργου, την εταιρία Lepida και την εταιρία 
TECLA και στόχευε στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρίας 
πάνω σε θέματα στρατηγικής για την εικονική προσβασιμότητα, και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
δυνατότητες που μπορεί να παρέχει το υπολογιστικό νέφους στο δημόσιο τομέα. Στο συνέδριο δόθηκε 
επίσης η δυνατότητα να λάβει χώρα διάλογος σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με το υπολογιστικό νέφος και 
την προοπτική του και σε σχέση με τις ανάλογες στρατηγικές που εφαρμόζονται στην ΕΕ και στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το συνέδριο απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό, στην κοινοπραξία και στις αντίστοιχες εθνικές αντιπροσωπείες 
πάνω στο Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda) με απώτερο στόχο το διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του 
έργου SECOVIA και της προώθησης της ανταλλαγής εμπειριών πάνω σε λύσεις υπολογιστικού νέφους και 
την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του. Οι ομιλητές επιλέχθηκαν για να προσφέρουν μια λεπτομερή 
επισκόπηση στις εθνικές στρατηγικές υπολογιστικού νέφους με κύριο σκοπό την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής των καλών πρακτικών και των διαφορετικών απόψεων πάνω στο θέμα. Στην τελευταία 
ενότητα του Συνεδρίου έλαβε χώρα συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για να αναλυθούν οι προκλήσεις και 
οι ευκαιρίες του υπολογιστικού νέφους στις δημόσιες διοικήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με  σκοπό 
την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πόρους και υποδομές ΤΠΕ σε συμφωνία με τις υποδείξεις της 
Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη. 

Παρόντες στο συνέδριο ήταν όλοι οι εταίροι του έργου κάνοντας δυνατή τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειριών και ιδεών. Το ΙΠΣΥ εκπροσωπήθηκε επίσης και από κοινού με τους υπόλοιπους έλληνες 
εταίρους συμμετείχε στις συζητήσεις με θέμα τις εθνικές στρατηγικές για το υπολογιστικό νέφος. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Σχετικά με το έργο: http://secovia.eu 
Σχετικά με το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»: http://www.imis.athena-innovation.gr  
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