
3ο Πανελλήνιο σνέδριο 
Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας

ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία 
Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 

13 – 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα.
Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33 

Κσριακή 15/11/2015, Ώρα: 10.30 – 11.15 π.μ. Αίθοσζα: Ιλιζζός

ΕΙΗΓΗΗ:
Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων 

ζηην Ελλάδα ηης κρίζης:
Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΚΟΤΣΟΤΠΗ

Ορκωτόσ & Πιςτοποιημζνοσ Εςωτερικόσ Ελεγκτήσ, Επιςτημονικόσ Συνεργάτησ –
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, Πάντειο
Πανεπιςτήμιο, Director, Επικεφαλήσ Τμήματοσ Εταιρικήσ Διακυβζρνηςησ,
Διαχείριςησ Επιχειρηματικών Κινδφνων & Εςωτερικοφ Ελζγχου, Mazars
Ορκωτοί Ελεγκτζσ Α.Ε.
andreas.koutoupis@mazars.gr, andreas_koutoupis@yahoo.gr

ΠΑΡΑΚΕΤΗ N. ΚΟΤΥΟΠΟΤΛΟΤ

PhD (c), Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ, Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ,
τ. Πρόεδροσ Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων,MSc., BSc.
pkoufopoulou@unipi.gr

ΔΗΜΗΣΡΙΟ I. ΑΝΣΩΝΟΓΛΟΤ

PhD (c), Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών, Α.Π.Θ..
M.B.A., MSc., BSc., Οικονομολόγοσ, Δόκιμοσ Αξιωματικόσ ΕΛ.ΑΣ.
dantonog@auth.edu.gr



2

Ειζαγφγή.
 Σα κμζμθμμεία είκαη ηόπμξ παναγςγήξ οπενεζηώκ ογείαξ,
εθπαίδεοζεξ & ένεοκαξ & μεηαιιάζζμκηαη ζε πμιύπιμθεξ &
ζύκζεηεξ μνγακώζεηξ.

 Δηαπεηνηζηηθά ιάζε (γναθεημθναηία, ειιηπήξ εκεμένςζε,
άζθμπεξ μεηαθηκήζεηξ οπενεζηώκ & θμνέςκ, μεγάιμ θόζημξ
ηαηνηθώκ πνάλεςκ, δηαθζμνά & αδηαθάκεηα, ακεπανθήξ έιεγπμξ
θμθ).

 Θεζμμζέηεζε ημο εζςηενηθμύ ειέγπμο (αν. 25, Ν. 4025/2011)
με ζηόπμ πενηθμπή δαπακώκ & πμημηηθή ακαβάζμηζε οπενεζηώκ.

 Νέα Πμιηηηθή Τγείαξ ζηε βάζε ενεοκώκ & ηεθμενηςμέκεξ
γκώζεξ.

 Νέα δεδμμέκα & πνμθιήζεηξ με ημ cloud computing
(οπμιμγηζηηθό κέθμξ).



ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (Π..Ν.):

Γίκαη ημ οπμιμγηζηηθό ζύζηεμα ημ μπμίμ θνμκηίδεη γηα
ηεκ ζοκύπανλε & ηεκ επηθμηκςκία ηεξ ελςηενηθήξ & ηεξ
εζςηενηθήξ νμήξ ηςκ πιενμθμνηώκ ζε έκα κμζμθμμείμ,
θαζώξ & γηα ημκ θμηκό ηνόπμ ιεηημονγίαξ ζηηξ
εθανμμγέξ μέζα ζημ κμζμθμμείμ (Γηαβνάμε, Μάνηημξ
2013: 13).

Τα πληροθοριακά ζσζηήμαηα ηφν νοζοκομείφν

Δημηθεηηθό/Οηθμκμμηθό ύζηεμα

Ιαηνηθό Πιενμθμνηαθό ύζηεμα Γνγαζηενηαθό Πιενμθμνηαθό ύζηεμα

Ιαηνηθό Πιενμθμνηαθό ύζηεμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ
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Η πρακηική ηοσ cloud computing (Ι)

• Γζηηάδεη ζε εθανμμγέξ & οπενεζίεξ πμο ηνέπμοκ ζε έκα
θαηακεμεμέκμ δίθηομ με ηε πνήζε εηθμκηθώκ πόνςκ ζημ μπμίμ ε
πνόζβαζε πανέπεηαη από θμηκά πνςηόθμιια ημο δηαδηθηύμο & πνόηοπα
δηθηύςζεξ.
• Οη πόνμη είκαη εηθμκηθμί & απενηόνηζημη & μη ιεπημμένεηεξ ηςκ
θοζηθώκ ζοζηεμάηςκ ζηα μπμία ηνέπεη ημ ιμγηζμηθό έπμοκ αθαηνεζεί
από ημκ πνήζηε.
• Δεκ οπάνπεη αθνηβήξ μνηζμόξ (Velte A.T. et. al., 2010),θαζώξ
είκαη 1 έκκμηα γηαηί ζοκδοάδεη, ελειίζζεη, πνεζημμπμηεί ήδε οπάνπμοζεξ
ηεπκμιμγίεξ (Grid Computing, Utility Computing, Distributed
Computing) & πνόθεηηαη γηα ηεκ πνήζε ηςκ Σ.Π.Γ. πιέμκ ςξ
οπενεζία.
• οκδοαζμόξ ηεπκμγίαξ, οπενεζίηώκ & εθανμμγώκ πανόμμηεξ μ’
εθείκεξ ημο δηαδηθηύμο όπμο μεηαηνέπμκηαη ζε 1 πνόγναμμα
αοημελοπενέηεζεξ (self-service utility). Η πνήζε ηεξ ιέλεξ "κέθμξ"
θάκεη ακαθμνά ζηηξ 2 βαζηθέξ έκκμηεξ (αθαηνεηηθόηεηα,
εηθμκηθμπμίεζε).



ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ:

1.On demand self service
(αοημελοπενέηεζε θαηά απαίηεζε).

2.Broad Network Access
(εονεία πνόζβαζε ζημ δηαδίθηομ).

3.Resource pooling
(θμηκή δηάζεζε πόνςκ).

1.Rapid elasticity
(ηάπηζηε ειαζηηθόηεηα).

5.Measured service
(μεηνήζημε πανμπή οπενεζηώκ).

ΣΤΠΟΙ:

1. Σμ ιμγηζμηθό ςξ οπενεζία (Cloud
Software as a Service/SaaS, π.π.
Office 365, Google Aps).
2. Η πιαηθόνμα ςξ οπενεζία (Cloud
Platform as a Service/PaaS, π.π.
Windows Azzure, Google Aps
Engine).
3. Η οπμδμμή ςξ οπενεζία (Cloud
Infrastructure as a Service/IaaS,
π.π. SQL, Azure, Amazon EC2).

ΜΟΝΣΕΛΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ:

1. Ιδηςηηθό Νέθμξ (private cloud).
2. Κμηκμηηθό Νέθμξ (Community Cloud).

3. Δεμόζημ Νέθμξ (Public Cloud). 
4. Τβνηδηθό Νέθμξ (Hybrid Cloud). 

Πηγή: Βάκβαθας Γ. (Νοέκβρηος 2012): ζ. 45 – 54/Εεάθες Γ. (2013): ζ. 4, 11 – 13/Εήζηκος Φ. (Οθηώβρηος 2013): ζ. 45 – 63/Μπαιαθίηζες Ση. (Νοέκβρηος 2013): ζ.
25 – 35/Παπαδάηος Γ.Α.Γ. (Ηούληος 2011): ζ. 18 – 29/Σοιδάηοσ Δ. (2013): ζ. 4 – 20/ Τζαθαλίθας Α. (2012): ζ. 5/Τστάρας Γ.Γ. (Φεβροσάρηος 2014): ζ. 14 –
17/Χαηδοπούιοσ Α. (Ηούιηος 2012): ζ. 12 – 15/European Commission (6/12/2012): P. 9.

Η πρακηική ηοσ cloud computing (ΙΙ)
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Στήμα 1
«Λογικό διάγραμμα ηοσ σπολογιζηικού νέθοσς»

Πηγή: Εήζηκος Φ. (Οθηώβρηος 2013): Μειέηε ζτεδίαζες & σιοποίεζες εηθοληθοποίεζες περηβάιιοληος εργαζίας κε ηετληθές σποιογηζηηθού
λέθοσς & έκθαζε ζε θηλεηές ζσζθεσές, Πηστηαθή Δργαζία, Τκήκα Ζιεθηροληθώλ Μεταληθώλ ΤΔ, Τ.Δ.Η. Πεηραηά, Πεηραηάς, ζ. 43.
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Στήμα 2
«Η ενεργοποίηζη ηης σγειονομικής περίθαλυης ζηο μέλλον, 

βάζει ηοσ cloud computing»

Πηγή: I.B.M. (2012): Cloud Computing: Building a New Foundation for Healthcare, I.B.M., p. 5 – 6.



Στήμα 3
«Η Σηραηηγική ηης Εσρφπαχκής Επιηροπής 

για ηο cloud computing»

Πηγή: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-initiative
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Στήμα 4
«Η προζθορά ηοσ cloud computing

ζηην ελληνική οικονομία»

Πηγή: Τζαθαλίθας Α. (2012): Δπηπηώζεης εθαρκογώλ cloud computing ζηελ αληαγωληζηηθόηεηα ηες ειιεληθής οηθολοκίας (ζ. 9), Οκάδα
γηα ηελ Τετλοιογηθή, Οηθολοκηθή & Σηραηεγηθή Αλάισζε ηες Θοηλωλίας ηες Πιεροθορίας, Σεκηλάρηα Δρκούποιες, Η.Ο.Β.Δ., Αζήλα.
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ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ –

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ηαζενόηεηα 

ηεξ θοβένκεζεξ 
Ροζμόξ ακάπηολεξ Α.Ε.Π. Αιιαγέξ ηνόπμο δωήξ Ακάπηολε κέωκ ηεπκμιμγηώκ 

Οηθμκμμηθή Πμιηηηθή Δηαζέζημμ εηζόδεμα ύκζεζε πιεζοζμμύ 
Σαπύηεηα δηάποζεξ κέωκ 

ηεπκμιμγηώκ 

Φμνμιμγία Ακηαγωκηζηηθόηεηα ηεξ πώναξ οκήζεηεξ αγμναζηώκ 
Κναηηθέξ δαπάκεξ 

ζε ένεοκα 

Απειεοζένωζε αγμνώκ Πιεζωνηζηηθέξ ηάζεηξ Δμμή μηθμγέκεηαξ Πνμζηαζία παηέκηαξ

Ενγαηηθή κμμμζεζία Πμζμζηό ακενγίαξ Επίπεδμ μόνθωζεξ Πνόμδμη αοημμαημπμίεζεξ 

Νόμμη πνμζηαζίαξ 

πενηβάιιμκημξ 
Δηαμμνθωμέκα επηηόθηα Πνμζδμθίεξ θανηέναξ 

Ύπανλε ηειεπηθμηκωκηαθώκ 

οπμδμμώκ 

Ακηημεηώπηζε λέκωκ 

επεκδοηώκ 
Οηθμκμμηθόξ θύθιμξ Δεμμγναθηθά ζημηπεία Δηάδμζε ημο δηαδηθηύμο 

Πηγή: Μπαιαθίηζες Ση. (Νοέκβρηος 2013): Τετλοοηθολοκηθή Αλάισζε κηας Cloud Based επητείρεζες ζηολ Διιαδηθό Χώρο, Γηπιωκαηηθή Δργαζία, Π.Μ.Σ.
Τετλοοηθολοκηθή Γηοίθεζε & Αζθάιεηα Ψεθηαθώλ Σσζηεκάηωλ, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σσζηεκάηωλ, Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς, Πεηραηάς, ζ. 71 – 72.

*PESTLE: ποιηηηθή, οηθολοκηθή, θοηλωληθή, ηετλοιογηθή, λοκηθή & περηβαιιοληηθή αλάισζε.

Πίνακας 
“Οι οδηγοί & ηα εμπόδια 

ηοσ cloud computing (ανάλσζη PESTLE)” 
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Γπάνθεηα & απμηειεζμαηηθόηεηα  (ζηόπμη):

α. Απμηειεζμαηηθόηεηα θαη απμδμηηθόηεηα.

β. Αλημπηζηία μηθμκμμηθήξ πιενμθόνεζεξ.

γ. ομμόνθςζε.

Η επάνθεηα επηηογπάκεηαη με ηεκ εγθαζίδνοζε θαη
ηεκ εθανμμγή δηθιείδςκ αζθαιείαξ (ζεμείςκ
ειέγπμο) γηα ηεκ μμαιή ιεηημονγία ηςκ
κμζμθμμείςκ.

Διενέργεια εζφηερικού ελέγτοσ ζε νοζοκομεία (Ι).
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Μειέηε μέζς εηδηθήξ βάζεξ δεδμμέκςκ ζε ακηηπνμζςπεοηηθό δείγμα
κμζμθμμείςκ:

1. Σα Δ.. & μη Γπηηνμπέξ Γιέγπμο είκαη δηεθπεναηςηηθά όνγακα
(θαη όπη ενγαιεία πάναλεξ ζηναηεγηθήξ).

2. Οη (απανπαηςμέκμη ή μη ήδε οπάνπμκηεξ) θακμκηζμμί ηςκ
κμζμθμμείςκ.

3. Ακεπανθήξ εγθαηάζηαζε θαη ζοκηήνεζε ηςκ μεπακμγναθηθώκ
ζοζηεμάηςκ.

4. Οη ακαιύζεηξ ζε επίπεδμ θιηκηθώκ, ενγαζηενίςκ & πεηνμονγείςκ,
μπόηε αγκμείηαη ημ απόζεμα θανμάθςκ.

5. H με ηήνεζε ειεθηνμκηθμύ θαθέιμο ημο αζζεκμύξ.

Διενέργεια εζφηερικού ελέγτοσ ζε νοζοκομεία (ΙΙ).



14

6.Απμοζία Ιαηνηθώκ Πνςημθόιιςκ με απμηέιεζμα (=ιακζαζμέκε
ηεθμενίςζε ηςκ αγςγώκ με πνήζε θανμάθςκ & ογεημκμμηθμύ
οιηθμύ).

7.Ακεπανθήξ ζηναηεγηθή ακζνώπηκμο δοκαμηθμύ.

8.Δοζιεηημονγία ζηηξ πνμμήζεηεξ (δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία θαη
παναθμιμύζεζε ζομβάζεςκ). Γηδηθόηενα,

 Πμιιαπιή θαηαπώνεζε οιηθώκ από έιιεηρε θεκηνηθήξ θςδηθμπμίεζεξ.

 Απμοζία ηοπμπμηεμέκεξ/ζοζηεμαηηθήξ παναθμιμύζεζεξ ηςκ πνμμεζεοηώκ
& ηήνεζεξ Γγθεθνημέκςκ Πνμμεζεοηώκ γηα ηα ελς – ζομβαηηθά οιηθά.

9. Δοζιεηημονγίεξ ζηηξ εθθαζανίζεηξ κμζειίςκ.

Διενέργεια εζφηερικού ελέγτοσ ζε νοζοκομεία (ΙΙΙ).
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• Η ηεπκμιμγία απμθαιύπηεη θαηκόμεκα δηαθζμνάξ & θαθμδηαπείνηζεξ .

• Ακηζμθαηακμμή ηςκ πόνςκ, οπμζηειέπςζε ηςκ κμζμθμμείςκ & ακεπανθήξ
πνήζε Σ.Π.Γ.

• Δοζιεηημονγίεξ & ακηζμννμπίεξ ζηεκ πμηόηεηα ηςκ οπενεζηώκ.

• Σμ cloud computing ζοκηζηά πνόθιεζε & εοθαηνία γηα ηα πιενμθμνηαθά
ζοζηήμαηα ηςκ κμζμθμμείςκ & δύκαηαη κα εθανμμζηεί μόκμ μέζα από ηεκ
εθανμμγή επανθώκ ζοζηεμάηςκ εζςηενηθμύ ειέγπμο (μεζμδηθόηεηα &
δηαθάκεηα).

• Με ημ Ν. 4025/2011 ακαβαζμίζηεθακ μη κμζμθμμεηαθέξ οπενεζίεξ
δηαηοπώκμκηαξ ζοζηάζεηξ πνμξ ηηξ δημηθήζεηξ ημοξ.

• Γπέθηαζε ηςκ εζςηενηθώκ ειέγπςκ ζε όιμ ημ εύνμξ ηςκ δναζηενημηήηςκ
(μοζηαζηηθά πνμζόκηα).

Σσμπεράζμαηα – Προηάζεις (I)
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Σσμπεράζμαηα – Προηάζεις (II)

• Ακαζεώνεζε ημο Ν. 4025/2011 με εγθαζίδνοζε Γζςηενηθώκ
Κακμκηζμώκ Λεηημονγίαξ (ακελανηεζία ηςκ εζςηενηθώκ ειεγθηώκ).

• Ονζή ε ζογθνόηεζε Γπηηνμπήξ Παναθμιμύζεζεξ ημο ένγμο ηςκ
Γζςηενηθώκ Γιεγθηώκ (Τπμονγείμ Τγείαξ).

• Η εθανμμγή ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηώκ ζηα ειιεκηθά κμζμθμμεία μέζς
ημο cloud computing απμηοπώκεη ημ κμζμθμμείμ ηεξ κέαξ επμπήξ &
απαηηεί κέα δηαπεηνηζηηθή πνμζέγγηζε.

 Γλμνζμιμγηζμόξ ηςκ οπμδμμώκ.

 Δηάδμζε ηεξ πνήζεξ εθανμμγώκ cloud computing.

 Βειηίςζε ηςκ ηθακμηήηςκ πνήζεξ Σ.Π.Γ.

 Πνμώζεζε & ζηήνηλε ένεοκαξ & ακάπηολεξ.
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