
 

 

 

 

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών eScience  

και την Επεξεργασία Επιστημονικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας 

 

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνεργατικής έρευνας και επεξεργασίας επιστημονικών 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας, είναι το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφηκε πρόσφατα 

μεταξύ της ΕΔΕΤ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. – ALLWEB Solutions 

Α.Ε.», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών 

των Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο του 

έργου e-Science που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος 

για την εκτέλεση επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με πυλώνες την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών data-intensive research, το διαμοιρασμό πληροφοριών και την ερευνητική 

συνεργασία. 

 

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης είναι: 

 

• Πλατφόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας επιστημονικών δεδομένων (big 

data analysis) 

• Περιβάλλον δημιουργίας ροών εργασίας (workflows) σε επιστημονικά δεδομένα 

• Περιβάλλον συλλογής και αποθήκευσης συνεχών ροών δεδομένων (data streams) ώστε να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση και ο διαμοιρασμός σε επιστημονικά δεδομένα 

• Εικονικό περιβάλλον έρευνας (virtual research environment) που θα αποτελεί σημείο 

εισόδου για τη διαχείριση έργων κι ομάδων, την προβολή των αποτελεσμάτων και τη 

συνεργασία των μελών μεταξύ τους με ασφάλεια και αξιοπιστία 

• Δυνατότητα αποθήκευσης και επανεκτέλεσης ενός ερευνητικού πειράματος (reproducible 

research) 

 

Η νέα υποδομή θα διαλειτουργεί με την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους ~okeanos, της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Επιπλέον θα παρέχεται προγραμματιστική διεπαφή API σε τρίτους για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων εφαρμογών και υπηρεσιών.  

 

Η πλατφόρμα e-Science θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής 

κοινότητας, ως όχημα για παραγωγή καινοτομίας και νέες επιστημονικές ανακαλύψεις σε τομείς που  



 

 

 

 

       

 

δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στον ολοένα αυξανόμενο όγκο δεδομένων. Πεδία όπως η 

Φυσική, η Αστρονομία, η Βιολογία, η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισμολογία, είναι ενδεικτικά 

για την αξιοποίηση του «παραδείγματος» e-Science. 

 

Η υποδομή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την 

Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

Η ολοκλήρωση του συστήματος και η έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του αναμένεται 

στα τέλη του 2015. Ενδιάμεσες εκδόσεις θα γίνονται διαθέσιμες για τους χρήστες της υπηρεσίας 

~οkeanos. 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση: 

www.grnet.gr  

• Υπηρεσία Υπολογιστικού Νέφους ~okeanos: https://okeanos.grnet.gr 

 

Επικοινωνία: 

Βύρων Γεωργαντόπουλος, Υπεύθυνος Έργων Ανάπτυξης Υπολογιστικών Υποδομών ΕΔΕΤ Α.Ε,  e-mail: 

byron ΑΤ grnet.gr 

Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε,  e-mail: dkotso AT grnet.gr 

 

 

 

 

Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα 

των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 

 Ο κύκλος εργασιών της το 2013 ανήλθε στα 21 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2012, 25 χρόνια λειτουργίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Κατερίνα 

Γεωργίου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cbs.gr.  

 

https://www.grnet.gr/
https://okeanos.grnet.gr/
mailto:cosmos@cbs.gr
http://www.cbs.gr/

