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 Εισηγητής πρότασης: 
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Τί είναι το Κ.Φ.Ε.Η.Δ.; 

  Data center της Δηµόσιας Διοίκησης 

  Προσφέρει υπηρεσίες shared hosting 

  για εφαρµογές & πλατφόρµες λογισµικού  
(SaaS – Software as a Service) 

  για εξοπλισµό/υποδοµές πληροφορικής  
(IaaS – Infrastructure as a Service) 

  Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ  

  Υλοποιείται µε εξυπηρετητές χαµηλού κόστους και ανοικτές / 
επεκτάσιµες αρχιτεκτονικές 
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Υπηρεσίες IaaS Υπηρεσίες SaaS 

Δοµή υπηρεσιών Κ.Φ.Ε.Η.Δ. 
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Το Κ.Φ.Ε.Η.Δ. θα υποστηρίξει: 

  Οργανισµούς και φορείς του Δηµοσίου χωρίς οικονοµική ή 
οργανωτική δυνατότητα να συντηρούν δικές τους υποδοµές 
πληροφορικής 

  Πιλοτικά/proof-of-concept έργα πληροφορικής 

  Disaster recovery sites 

  Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ή/και µαζικής υιοθέτησης λύσεων 
βασισµένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

  Πρωτοβουλίες οριζόντιας εφαρµογής συστηµάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης (develop once, virtually deploy anywhere) 

  κ.ά. 
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Οφέλη του Κ.Φ.Ε.Η.Δ. (1) 

  Κατεύθυνση των προϋπολογισµών έργων πληροφορικής σε 
εγχώριες υπηρεσίες – ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε ΕΛ/ΛΑΚ 

  Δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας στην υλοποίηση οριζόντιων 
εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

  Ταχύτερη και φθηνότερη υλοποίηση πιλοτικών έργων 
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Οφέλη του Κ.Φ.Ε.Η.Δ. (2) 

  Προώθηση προτυποποιηµένων υποδοµών (standardised 
technology stack) ανάπτυξης και φιλοξενίας websites & εφαρµογών 
web 

  Εύκολη και άµεση πρόσβαση σε υποδοµές ηλεκτρονικής 
συνεργασίας και διαβούλευσης 

  Διασφάλιση της δυνατότητας όλων των φορέων και οργανισµών του 
Δηµοσίου να έχουν πρόσβαση σε ένα ελάχιστο επίπεδο 
υπηρεσιών πληροφορικής 
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Προϋποθέσεις επιτυχίας 

  Αντιµετώπιση του έργου σε επίπεδο αντίστοιχο µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

  Ανάπτυξη σαφούς οργανωτικού / λειτουργικού πλαισίου (ίσως και 
κοινός φορέας για Κ.Φ.Ε.Η.Δ. & ΣΥΖΕΥΞΙΣ;) 

  Αποφυγή των τεχνολογικών συµβιβασµών που θα «απαιτήσει» η 
ελληνική αγορά πληροφορικής 

  Συνδυασµός του Κ.Φ.Ε.Η.Δ. µε πρωτοβουλίες οριζόντιας εφαρµογής 
βέλτιστων πρακτικών και ορθολογικότερης εκµετάλλευσης των 
υφιστάµενων υποδοµών και πόρων (δηµιουργία eGovernment 
Competency Center;) 
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Ευχαριστώ! 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση στο URL: 
http://labs.opengov.gr/2010/01/08/889 

Για επικοινωνία:  


