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Η Amazon μας πάει
στο… Διάστημα 

Ενισχύει τη θέση του 
στη χώρα μας ο αμερικανικός 
τεχνολογικός κολοσσός μέσω 
της θυγατρικής του Amazon 
Web Services (AWS), μετά 

τη συμφωνία για 
τη δημιουργία μιας 

«ψηφιακής θερμοκοιτίδας»

e.oikonomaki@realnews.gr

Της ΕΎΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τ
ην ισχυροποίηση της παρουσί-
ας της Amazon, της πιο δημο-
φιλούς πλατφόρμας ηλεκτρονι-

κού εμπορίου παγκοσμίως, στην Ελλά-
δα σηματοδοτεί η στρατηγική συμφω-
νία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και 
της Amazon Web Services (AWS), θυ-
γατρικής του αμερικανικού κολοσσού, 
που προβλέπει τη δημιουργία περιφε-
ρειακού κόμβου Διαστήματος και την 
ανάπτυξη μιας «ψηφιακής θερμοκοιτί-
δας», η οποία θα λειτουργήσει ως μο-
χλός για την υλοποίηση των στόχων που 
έχει θέσει η χώρα στο πλαίσιο του ψη-
φιακού μετασχηματισμού της. 

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπέ-
γραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, ο 
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης 
και ο γενικός διευθυντής της AWS για 
την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρι-
κή Κάμερον Μπρουκς δημιουργεί νέες 
προοπτικές στους τομείς της πολιτικής 
Διαστήματος, των τηλεπικοινωνιών, των 
διαστημικών τεχνολογιών, της διαστη-
μικής βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Τι προβλέπει το deal
Με βάση τη συμφωνία, η AWS θα δη-
μιουργήσει έναν περιφερειακό κόμβο 
Διαστήματος (regional space hub), ο 
οποίος θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει 
ερευνητικές και επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες που σχετίζονται με την πολιτική 
Διαστήματος. Η λειτουργία του κόμβου 
θα εστιάσει στη δημιουργία προ-

γραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευ-
σης για επαγγελματίες του χώρου της 
Αεροδιαστημικής, καθώς και στη συλ-
λογή, ανάπτυξη και διάθεση συνόλων 
δεδομένων σχετικά με το Διάστημα.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Amazon 
του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέ-
ζος, παρέχοντας πρόσβαση σε μια σει-
ρά προγραμμάτων της, θα υποστηρί-
ξει την ανάπτυξη της ελληνικής κοινό-
τητας νεοφυών επιχειρήσεων και τε-
χνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
σε προγράμματα ενδυνάμωσης γυναι-
κών και νέων επαγγελματιών. Οι πρω-
τοβουλίες αυτές μεταφράζονται σε τε-
χνική υποστήριξη, κατάρτιση, πόρους, 
καθώς επίσης και οτιδήποτε μπορεί να 
συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξή τους.

Πιο αναλυτικά, η συμφωνία περι-
γράφει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο 
υπουργεία και η AWS θα συνεργαστούν 
σε συγκεκριμένες οικονομικές και τε-
χνολογικές πρωτοβουλίες για να παρά-
σχουν νέες δυνατότητες σε κρα-
τικούς και ιδιωτικούς φο-
ρείς οι οποίοι δραστη-
ριοποιούνται στον 
κλάδο των τηλεπι-
κοινωνιών και στη 
διαστημική βιο-
μηχανία της Ελ-
λάδας.

Οσον αφο-
ρά την εκπαίδευ-
ση, η AWS παρέχει 
σε ακαδημαϊκά 
και ερευνητι-
κά ιδρύ-

ματα στην Ελλάδα ένα χωρίς κόστος 
έτοιμο προς διδασκαλία πρόγραμμα 
σπουδών στις εφαρμογές υπολογιστι-
κού νέφους (cloud computing). Ως μέ-
ρος αυτών των εκπαιδευτικών πρωτο-
βουλιών, η AWS θα παράσχει σε επαγ-
γελματίες της διαστημικής βιομηχανί-
ας πρόσβαση στο CloudU, ένα ευέλι-
κτο πρόγραμμα εκμάθησης που απευ-
θύνεται σε γυναίκες, καθώς και στο 
Cloud Career Pathways του προγράμ-
ματος AWS Educate, που απευθύνεται 
σε νέους επαγγελματίες. Η πρωτοβου-
λία θα εξασφαλίσει, επίσης, πρόσβαση 
σε περισσότερα από 500 δωρεάν μα-
θήματα για on demand παρακολούθη-
ση, διαδραστικά εργαστήρια, καθώς και 
διαδικτυακά μαθήματα μέσω του AWS 
Training and Certification.

Παράλληλα, μέσω του προγράμμα-
τος Χορηγίας Δημόσιων Δεδομένων της 
AWS, οι Ελληνες επαγγελματίες και οι ορ-
γανισμοί διαστημικών δεδομένων μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση, να συνεργά-

ζονται και να αποθηκεύουν κατάλ-
ληλα δεδομένα σχετικά με το Δι-

άστημα και χρήσιμα στοιχεία 
στο Μητρώο Δημόσιων Δε-

δομένων στην AWS.

Επέκταση
H συγκεκριμένη συμφωνία 
αποτελεί μία από τις πολλές 

κινήσεις που έχει πραγματο-
ποιήσει η Amazon την τελευ-

ταία διετία στην κατεύθυνση 
διεύρυνσης της θέσης της στην 

Ελλάδα. Είχε προηγηθεί τον περα-
σμένο Απρίλιο το deal των ΕΛΤΑ 

με την Amazon, που προέβλε-
πε την παράδοση δεμάτων 

στην Ελλάδα με τη δυ-
νατότητα πλήρους 

ιχνηλασιμότητας 
των παραγγελι-
ών στο πλαίσιο 
της προσπά-
θειας των Τα-
χυδρομείων 
να υλοποιή-
σουν τον ψη-
φιακό μετα-

σχηματισμό των λειτουργιών τους.
Βέβαια, το ζωηρό ενδιαφέρον της 

Amazon να τοποθετηθεί στη χώρα μας 
είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια, με 
τους επικεφαλής της πολυεθνικής εται-
ρείας να εξετάζουν επισταμένως τις ευ-
καιρίες που παρουσιάζονται. Τον περα-
σμένο Ιανουάριο, μάλιστα, η AWS ανα-
κοίνωσε επίσημα τη λειτουργία του πρώ-
του γραφείου της στην Αθήνα ως απο-
τέλεσμα της επέκτασης των υπηρεσιών 
cloud που προσφέρει. Το γραφείο θα 
υποστηρίξει οργανισμούς κάθε μεγέ-
θους, συμπεριλαμβανομένων startups, 
επιχειρήσεων και οργανισμών του δημό-
σιου τομέα κατά τη μετάβασή τους στο 
υπολογιστικό νέφος της AWS. Η επέν-
δυση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά 
τη λειτουργία του Amazon Cloud Front 
Edge στην Αθήνα, ενώνοντας την Ελλά-
δα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη στο 
παγκόσμιο δίκτυό της. 

Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, 
υψηλόβαθμα στελέχη της Amazon εί-
χαν συναντηθεί στο παρελθόν με τον Κ. 
Πιερρακάκη, με τον οποίο υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασίας με την AWS, με 
έμφαση στη συνεργασία των δύο πλευ-
ρών στους τομείς της ψηφιακής διακυ-
βέρνησης, των ψηφιακών δεξιοτήτων 
και των ψηφιακών υποδομών και της 
καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την 
υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρο-
νισμού της χώρας.

Τα πρώτα βήματα
Η πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Σιάτλ 
είχε ήδη συστήσει από το 2019 την ελ-
ληνική θυγατρική της με την επωνυμία 
Amazon Data Services Greece Μονο-
πρόσωπη Α.Ε., τα γραφεία της οποίας 
βρίσκονται στη λεωφόρο Κηφισίας 280 
στο Χαλάνδρι. Ως πρόεδρος της ελληνι-
κής εταιρείας από τον Φεβρουάριο του 
2021 είναι καταγεγραμμένος στο Γενι-
κό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ο γενι-
κός διευθυντής της AWS στην περιοχή 
EMEA (Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής), Τόνι βαν ντε Μπέργκε.

Και μπορεί η Amazon να είναι ευρέ-
ως γνωστή για το εμπορικό της τμήμα, 
ωστόσο η AWS αποτελεί έναν αδιαμφι-
σβήτητο ηγέτη στην παροχή λύσεων και 
υπηρεσιών cloud, αφού κατέχει σήμερα 
το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς πα-

γκοσμίως και έχει παρουσία, με-
ταξύ άλλων, στη Στοκχόλμη, 

στην Ιρλανδία, στο Λον-
δίνο και στο Παρίσι.

Ο ΙΔΡΥΤΉΣ 
της Amazon, 

Τζεφ Μπέζος


