
 

 

 

 

 

 

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

Αθήνα, 1 Απριλίου 2014 

 

Η πρώτη Ημερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας για το Υπολογιστικό Νέφος έλαβε χώρα στη Λιουμπλιάνα, 
Σλοβενία στις 20 Μαρτίου και το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έδωσε το παρόν. Η ημερίδα οργανώθηκε από τον 
τοπικό εταίρο του έργου, την εταιρία BSC Kranj και είχε ως στόχο την ανταλλαγή ιδεών πρακτικών και 
λύσεων πάνω σε διαμοιραζόμενες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των περιφερειακών 
διοικήσεων. 

Ο κύριος στόχος ήταν  εξαγωγή κοινών συμπερασμάτων σχετικά με τους διαμοιραζόμενους παρόχους 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη βάση της ανταλλαγής 
απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με την αξιοποίηση του υπολογιστικού 
νέφους από τις Δημόσιες Διοικήσεις. Σκοπός συναποτέλεσε και η παρουσίαση της αποστολής του έργου 
SECOVIA καθώς και τα αποτελέσματά του (π.χ. αναλύσεις, επιθεωρήσεις και οδηγοί καλών πρακτικών). 

Την εκδήλωση συντόνισε ένας εμπειρογνώμονας στο χώρο της επιχειρηματικής ανάπτυξης και των 
υποδομών υπολογιστικού νέφους ο οποίος παρουσίασε την εμπειρική, επαγγελματική και προσωπική 
οπτική του την προοπτική αξιοποίησης των υποδομών υπολογιστικού νέφους μέσα από το πρίσμα της 
επιχειρηματικής διαδικασίας λήξης αποφάσεων, καθώς και την επίδραση της χρήσης του σε ατομικό και σε 
συλλογικό επίπεδο. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποδομής υβριδικού υπολογιστικού νέφους εξετάστηκε 
στην πράξη, καθώς και ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών από τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν κυρίως από ανθρώπους των επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης οι 
οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επιλογή μεταξύ ιδιωτικών ή μισθωμένων 
εγκαταστάσεων για υποδομές ΤΠΕ, ή απλά επιθυμούν να κατανοήσουν περισσότερο την ίδια διαδικασία 
επιλογής. Διάφορες ερωτήσεις τέθηκαν σε αυτούς όπως π.χ. πόση επίγνωση έχουν για τα πλεονεκτήματα 
χρήσης των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους από τις Δημόσιες Διοικήσεις, πόσο πρόθυμοι είναι 
υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές και πόσο εφικτή θεωρούν τη συγκρότηση ενός διαμοιραζόμενου 
παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με την εικονική 
προσβασιμότητα και τη διείσδυση των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι του ΙΠΣΥ παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση στη Ελλάδα 
και υπογράμμισαν τις σχετικές εθνικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες που έχουν εκκινήσει. Επίσης 
επιχειρηματολόγησαν σχετικά με την εφικτότητα ενός διαμοιραζομένου παρόχου υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημόσιων αρχών της περιοχής. 

 



 

 

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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