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SECOVIA – «Οι Δημόσιες Διοικήσεις κινούνται μαζί στο 

Νέφος» 

Το έργο SECOVIA προωθεί κοινώς ανεπτυγμένες, προηγμένες IT λύσεις που 
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του cloud computing για να υποστηρίξουν την 
πρόσβαση σε δημόσιες, διαμοιραζόμενες IT υπηρεσίες, πόρους & υποδομές και 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Αθήνα, 26 Μάρτιου, 2013 

Το SECOVIA είναι ένα έργο του προγράμματος South East Europe (SEE) Transnational Cooperation 

Programme και ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012. Συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από τα κράτη 

των συμμετεχόντων εταίρων στο έργο. Το έργο έχει σαν αποστολή την αντιμετώπιση του προβλήματος 

του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιφερειακών διοικήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έως 

σήμερα η Νοτιοανατολική Ευρώπη πάσχει από μεγάλες ανισότητες αναφορικά με την παροχή 

eGovernment υπηρεσιών σε πολίτες (G2C) και επιχειρήσεις (G2B). Αυτό το χάσμα θέτει οικονομικούς 

και διοικητικούς φραγμούς που εμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε 

ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα η περιφερειακή ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζουν να αποτελούν αναξιοποίητες δυνατότητες, απαιτώντας την 

ανάληψη διασυνοριακής δράσης. Ωστόσο, οι εικονικές IT πλατφόρμες και υποδομές προσφέρουν 

μεγάλες δυνατότητες στην παροχή οικονομικά αποδοτικών, επεκτάσιμων ψηφιακών δημόσιων 

υπηρεσιών και στην απελευθέρωση της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Ως 

συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνηγορεί υπέρ μιας κοινής στρατηγικής στην ΕΕ σε ο,τι αφορά τις 

τεχνολογίες «νέφους» (cloud computing) ως ένα μέσο υποβοήθησης των αρχών και των πολιτών στην 

πρόσβαση και ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο το SECOVIA προωθεί την από κοινού ανάπτυξη προηγμένων λύσεων εικονικής 

πρόσβασιμότητας (virtual accessibility) που αφορούν στις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές 
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ιδιαιτερότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την εκμετάλλευση των  οφελών του cloud computing για 

να υποστηριχθεί η πρόσβαση σε κοινές δημόσιες IT υπηρεσίες, πόρους και υποδομές. Με αυτό τον 

τρόπο τίθενται οι βάσεις για κοινές στρατηγικές, κοινές πολιτικές και διακρατική συνεργασία με σκοπό 

την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των τοπικών διοικήσεων. 

 

Πρωταρχικοί στόχοι 

 Αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τις υπηρεσίες και υποδομές εικονικής 

προσβασιμότητας. 

 Αναγνώριση, ανάλυση και ανταλλαγή των καλών πρακτικών και αποτίμηση των αναγκών και των 

απόψεων των ενδιαφερόμενων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχετικά με τις δημόσιες 

διαμοιραζόμενες IT υπηρεσίες, πόρους και υποδομές στην περιοχή 

 Μελέτη σκοπιμότητας, καταγραφή των απαιτήσεων και σχεδιασμός του πλάνου ανάπτυξης για 

έναν προτεινόμενο διεθνή πάροχο διαμοιραζόμενων εικονικών (virtualized) πόρων και υποδομών 

(IaaS) και διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 

(PaaS/SaaS) 

 Ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με τις διαμοιραζόμενες, δημόσιες IT υπηρεσίες και υποδομές. 

 Βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών επενδύσεων στην περιοχή της εικονικής 

προσβασιμότητας. 

 Προαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, επίτευξη συναίνεσης και δημιουργία κοινών θέσεων για 

την κοινή, διασυνοριακή, σύσταση παρόχων υποδομών και υπηρεσιών νέφους που θα πληροί τις 

ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 Βελτίωση των δυνατοτήτων του προσωπικού και των εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Η κοινοπραξία 

Η κοινοπραξία του SECOVIA απαρτίζεται από 13 εταίρους που εκπροσωπούν 10 χώρες και περίπου το 

65% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το  πρόγραμμα SEE. Η 

κοινοπραξία περιλαμβάνει 3 περιφερειακές κυβερνήσεις, 3 περιφερειακές ενώσεις, 5 γραφεία 

περιφερειακής ανάπτυξης και 2 ιδρύματα ΤΠΕ. Φέρνει σε επαφή περισσότερο και λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανταλλαγή 
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εμπειριών, για τη διαμοιραζόμενη χρήση ΙΤ πόρων και για την κοινή ανάπτυξη δια-ιδρυματικών, 

διασυνοριακών λύσεων εικονικής προσβασιμότητας 

 

Το ΕΚ «Αθηνά», ΙΠΣΥ 

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της 

Γνώσης "Αθηνά" (www.athena-innovation.gr) είναι ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας το οποίο 

ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2001. Το Ε.Κ. "Αθηνά" συμμετέχει στο έργο 

μέσω του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ). Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την 

πραγματοποίηση έρευνας στην περιοχή της διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων 

μεγάλης κλίμακας. Η επιτελούμενη έρευνα έχει ισχυρά συνεργατική διάσταση και εκτείνεται τόσο στη 

βασική, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα. Η συνεργατική διάσταση εκφράζεται μέσω της διεξαγωγής 

έρευνας σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, τόσο από τη βιομηχανία, όσο και από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, συχνά στο πλαίσιο πρωτοποριακών και καινοτόμων έργων. Το ΙΠΣΥ έχει ήδη 

εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από εθνικές πηγές 

χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στα εξής: Ολοκλήρωση και 

Διαλειτουργικότητα Πληροφορίας, Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα, Διαδικτυακά 

Πληροφοριακά Συστήματα, Διαχείριση Χωρικών και Χωροχρονικών Δεδομένων και Διατήρηση της 

Ιδιωτικότητας. 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Σχετικά με το έργο: http://secovia.eu 

Σχετικά το Ε.Κ. «Αθηνά», ΙΠΣΥ: http://www.imis.athena-innovation.gr  

Contact 

Συντονιστής έργου: Kussai Shahin  (kussai.shahin@lepida.it)  

Υπεύθυνος Ε.Κ. «Αθηνά», ΙΠΣΥ: Σπύρος Αθανασίου (spathan@imis.athena-innovation.gr)  

http://secovia.eu/
http://www.imis.athena-innovation.gr/

