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Πάροχοσ Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα
(Public Sector Service Provider)

 Ιδέα: Η δημιουργύα και λειτουργύα ενόσ Περιφερειακού Παρόχου Υπηρεςιών ΤΠΕ που θα
παρϋχει καινοτόμεσ υπηρεςύεσ ΤΠΕ ςε όλουσ τουσ φορεύσ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ.

 Σκοπόσ: Συμβολό ςτη διαμόρφωςη ενόσ ολοκληρωμϋνου και ευνοώκού τοπικού
ςυςτόματοσ καινοτομύασ που θα παρϋχει πρόςβαςη ςε ςύγχρονεσ υποδομϋσ και υπηρεςύεσ
ΤΠΕ και θα ενθαρρύνει την ανϊπτυξη νεοφυούσ επιχειρηματικότητασ ϋνταςησ γνώςησ, την
προςϋλκυςη επενδύςεων ςε ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ προςτιθϋμενησ αξύασ, και τη
διαμόρφωςη ενόσ φιλικού επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ και μηχανιςμών ενύςχυςησ τησ
διϊχυςησ γνώςησ και τησ ανοικτόσ καινοτομύασ.

 Στόχοσ: Ανϊπτυξη ςυγκεντρωμϋνων περιφερειακών υποδομών υπολογιςτικού νϋφουσ
(regional community cloud) και παροχό υπηρεςιών ΤΠΕ με τη ςυνεργαςύα ςημαντικών
Φορϋων τησ Περιφϋρειασ (Περιφϋρεια , Πανεπιςτόμιο, Δόμοι, κλπ). Οι Φορεύσ αυτού
ςυνδυϊζουν τεχνικϋσ γνώςεισ με εμπειρύα και εξειδύκευςη ςτην εμπορικό ανϊπτυξη και
διαχεύριςη υπηρεςιών.



Πάροχοσ Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα

Γιατί είναι τώρα η κατάλληλη εποχή;

 Οικονομικό κρύςη και περιοριςμϋνεσ δυνατότητεσ ενύςχυςησ υποδομών και ικανοτότων
με ταυτόχρονεσ ωςτόςο αναδυόμενεσ και εξελιςςόμενεσ ανϊγκεσ.

 Ώριμεσ ςυνθόκεσ για την ανϊπτυξη ενόσ προηγμϋνου μοντϋλου αξιοπούηςησ υποδομών
ωσ υπηρεςύα που διατηρούν ςυμπληρωματικότητα με εθνικϋσ και περιφερειακϋσ
υποδομϋσ ΤΠΕ (π.χ. ΕΔΕΤ, Σύζευξισ, ΜΑΝ, ευρυζωνικϊ δύκτυα, data center),
επιςτημονικούσ φορεύσ και εξειδικευμϋνο επιςτημονικό ανθρώπινο δυναμικό.

 Ανϊγκη για καινοτομικό επιχειρηματικότητα/δημιουργύα ζώνησ καινοτομύασ.

 Συςχϋτιςη με ‘ϋξυπνη εξειδύκευςη’ (RIS3 Crete) και ανϊπτυξη προηγμϋνων υπηρεςιών
πλϋον ανϊ κλϊδο, με ςτόχο την ανϊδειξη ανταγωνιςτικών πλεονεκτημϊτων ςε
ςυγκεκριμϋνεσ θεματικϋσ περιοχϋσ προτεραιότητασ (αγροδιατροφικόσ τομϋασ,
τουριςμόσ, πολιτιςμόσ, περιβϊλλον, ποιότητα ζωόσ).

 Διαςφϊλιςη λειτουργύασ ςύγχρονων υπηρεςιών ΤΠΕ.

 Αξιοπούηςη εμπειρύασ υπηρεςιών υπολογιςτικού νϋφουσ ςτο Πανεπιςτόμιο Κρότησ



Πάροχοσ Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα

Ποια είναι τα προςδοκώμενα οφέλη;

 Μεύωςη του κόςτουσ παραγωγόσ ψηφιακών υπηρεςιών υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ

 Βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ ειςαγωγόσ και χρόςησ καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ

 Συγκϋντρωςη και καλύτερη κατανομό των πόρων για επενδύςεισ ςε ΤΠΕ

 Διαλειτουργικότητα και ενςωμϊτωςη διεθνών προδιαγραφών και προτύπων ςτισ
παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ

 Βϋλτιςτη αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπϋδου που διαθϋτει η Κρότη
ςτον τομϋα των επιςτημών ΤΠΕ

 Παραγωγικό και επιχειρηματικό αξιοπούηςη των ανοικτών δεδομϋνων με ςτόχο την
παραγωγό υπηρεςιών προςτιθϋμενησ αξύασ και καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

 Αξιοπούηςη, ανϊπτυξη και επαναχρηςιμοπούηςη εφαρμογών ανοικτού κώδικα και ανοικτόσ
αρχιτεκτονικόσ.



Πάροχοσ Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα

Τι σπηρεσίες;

 Υπηρεςύεσ ςυμπληρωματικϋσ των εθνικών δρϊςεων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, G-cloud, ΕΔΕΤ, κλπ)

 Παραδεύγματα υπηρεςιών

– Ενύςχυςησ τησ περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ προώθηςησ τησ καινοτομύασ

– Έμφαςη ςτισ τοπικϋσ ανϊγκεσ & εξειδύκευςη ςτουσ τομεύσ προτεραιότητασ τησ RIS3 Crete:

• Αγροδιατροφικόσ τομϋασ

• Τουριςμόσ

• Πολιτιςμόσ

• Περιβϊλλον

• Ποιότητα ζωόσ

– Υπηρεςύεσ από εθνικϋσ τομεακϋσ παρεμβϊςεισ

– Άλλεσ καινοτόμεσ υπηρεςύεσ, ςε ευρωπαώκό ό διεθνϋσ επύπεδο

 Παροχό των υπηρεςιών ςύμφωνα με το μοντϋλο υπολογιςτικού νϋφουσ (IaaS, PaaS, SaaS)



Μοντέλα Παρόχου Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα
(Public Service Provision Models)



Μοντέλα Παρόχου Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα
(Public Service Provision Models)

Προτεινόμενο υβριδικό μοντϋλο Παρόχου Υπηρεςιών Δημόςιου Τομϋα



Πάροχοσ Υπηρεςιών Δημόςιου Τομέα

 Για την ανϊπτυξη ενόσ κατϊλληλου και αποτελεςματικού επιχειρηματικού
μοντϋλου υποδομών απαιτεύται να ληφθεύ υπόψιν:

 Καταγραφό υποδομών, υπηρεςιών και τεχνολογικών δυνατοτότων ΤΠΕ 
[ICT infrastructures, services and capacities] (supply analysis)

 Εκτύμηςη κϋντρων ζότηςησ ςε ςχϋςη με υφιςτϊμενεσ και νϋεσ υπηρεςύεσ 
προςτιθϋμενησ αξύασ (demand and networks analysis)

 Τεχνολογικϋσ προτεραιότητεσ και οργανωτικϋσ προώποθϋςεισ

 Σχεδιαςμόσ ςυςτόματοσ και επιχειρηματικού μοντϋλου οργϊνωςησ, 
λειτουργύασ και ανϊπτυξησ

 Τεχνο-οικονομικό ανϊλυςη και βιωςιμότητα (feasibility analysis)

 Εκτύμηςη επιπτώςεων (ex ante impact assessment)

 Απαιτούμενεσ ενϋργειεσ και προετοιμαςύα προδιαγραφών.



Περιπτώςεισ μελέτησ

 Piedmonte (Region of Piedmont), ϋχει ςυςταθεύ και λειτουργεύ όδη από 
τη δεκαετύα του 80’ παρόμοια δομό ( CSI-Piemonte -
http://www.csipiemonte.it/web/en/ ) ςτην οπούα περιςςότεροι από 100 
Φορεύσ τησ Περιφϋρειασ ϋχουν εμπιςτευτεύ την ανϊπτυξη και τη 
λειτουργύα όλων των υποδομών και εφαρμογών πληροφορικόσ και 
επικοινωνιών

 Catalonia

 Austria, BRZ (Governmental IT provider), MA14 ICT

 UK, Public Service Network & G Cloud


