
 

 

 

 

 

 

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

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2014 έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου SECOVIA στο Γκιόρ (Ουγγαρία) η 
Διεθνής Ημερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας για το υπολογιστικό νέφος. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον τοπικό εταίρο του έργου, την εταιρία Pannon Novum και ο στόχος της 
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. 

Εκεί παρουσιάστηκε στην πράξη ένα ολοκληρωμένο σύστημα υβριδικού υπολογιστικού νέφους όπως και 
κάποια εξέχοντα παραδείγματα καλών πρακτικών από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η εκδήλωση 
απευθύνθηκε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη επιχειρήσεων, όπως και σε πρόσωπα που 
μετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το υπολογιστικό νέφος. 

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 
Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) και Σεράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) έδωσε και αυτή το φορά το παρών 
εκπροσωπούμενο από τον κ. Θοδωρή Στρατιώτη. 

Κατά τη διάρκεια της Διεθνής Ημερίδας Ανταλλαγής Εμπειρίας για το υπολογιστικό νέφος ο εκπρόσωπος 
του ΙΠΣΥ παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στη Ελλάδα και υπογράμμισε τις σχετικές εθνικές 
στρατηγικές και πρωτοβουλίες που έχουν εκκινήσει. Επίσης επιχειρηματολόγησε σχετικά με την 
εφικτότητα ενός διαμοιραζομένου παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των δημόσιων αρχών της περιοχής. Επιπλέον 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. 

Περισσότερες Πληροφορίες 

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

Επικοινωνία 

Συντονιστής έργου: Kussai Shahin (kussai.shahin@lepida.it)  
Υπεύθυνος  ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»: Σπύρος Αθανασίου (spathan@imis.athena-innovation.gr)  
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