
 

 

 

 

 

 

Tο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» διοργάνωσε την 3η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου 
SECOVIA στην Αθήνα 

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013: 

 

Στις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου, η τρίτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου SECOVIA 
έλαβε χώρα στην Αθήνα. Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» είχε την τιμή να οργανώσει και να φιλοξενήσει την 
εκδήλωση. Οι εταίροι του έργου SECOVIA είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά για τρίτη φορά μετά τη 
συνάντησή τους στο Kyustendil της Βουλγαρίας. Στη συνάντηση συζητήθηκε το έργο που είχε 
πραγματοποιηθεί κατά τον πρώτο χρόνο καθώς και τα επόμενα βήματα. Πέρα από αυτό οι εταίροι μας 
είχαν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στους δρόμους της Αθήνας και μεταξύ ορισμένων από τις πιο 
ιστορικές και γραφικές τοποθεσίες της, όπως και να δοκιμάσουν ελληνικές νοστιμιές! 

 

Η πρώτη μέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε στη δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί και στα άμεσα 
μελλοντικά σχέδια. Ειδικότερα όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους που έλαβαν χώρα 
μετά από την τελευταία συνάντηση στο Kyustendil της Βουλγαρίας. Επίσης επισήμαναν τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν και πρότειναν λύσεις οι οποίες συζητήθηκαν από την κοινοπραξία. Οι εταίροι του 
έργου παρέθεσαν επιπρόσθετα, στοιχεία σχετικά με τους δείκτες αναφοράς και έδωσαν και τις σχετικές 
επεξηγήσεις. Τέλος κάθε εταίρος έδωσε αναλυτική πρόβλεψη σχετικά με της δαπάνες του για την τρίτη 
περίοδο αναφοράς η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του 2013.  

 

Επιπρόσθετα οι επικεφαλής των Πακέτων Εργασίας έδωσαν τη δική τους οπτική σχετικά με τη δουλειά που 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί και με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Η κατάσταση κάθε 
επιμέρους δράσης συζητήθηκε και τα ολοκληρωμένα προϊόντα αυτών επισημάνθηκαν. Επιπλέον 
σημειώθηκαν   πτυχές που χρίζουν βελτίωσης και σχετικές συζητήσεις ακολούθησαν. 

 

Οι συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως μεταξύ (α) της εφικτότητας σχεδίασης ενός υπερεθνικού παρόχου 
υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους (cloud computing), (β) των εκδηλώσεων διάχυσης αποτελεσμάτων του 
έργο, (γ) των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι εταίροι αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων με 
εξωτερικούς συνεργάτες εξαιτίας πολιτικών, κανονιστικών και γραφειοκρατικών παραγόντων που 
υφίστανται στις περισσότερες χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, (δ) των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν ορισμένοι εταίροι να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους (φορείς και πρόσωπα) και να τους 
κρατήσουν προσηλωμένους στο έργο, (ε) της δομής και της λειτουργίας της κοινοπραξίας. 

 



 

 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της συνάντησης, οι συνολικές προκλήσεις και λύσεις συνοψίστηκαν 
από τον συντονιστή του έργου ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία και σιγουριά σχετικά με την εξέλιξη του 
έργου και την ποιότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Έγιναν συστάσεις σχετικά με ενδεχόμενους 
κινδύνους, συγκρούσεις και καθυστερήσεις, οι οποίες στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία και πάρθηκαν 
οι αντίστοιχες αποφάσεις.  

 

Συμπερασματικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης του έργου SECOVIA στην Αθήνα, όλοι οι εταίροι 
αντάλλαξαν ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις και έθεσαν 
συγκεκριμένους στόχους για τους ερχόμενους μήνες. Ευχαριστούμε όλους τους εταίρους μας στο έργο για 
τη συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους σε αυτή την εποικοδομητική συνάντηση.  

 

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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