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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάκαμψη της 
Ευρώπης  

• Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται ανά τον κόσμο 
αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και από 33 zettabytes το 2018 
αναμένεται να ανέλθει σε 175 zettabytes το 2025 

• Υπολογίζεται πως τo 2026 η αξία της οικονομίας των δεδομένων 
στην ΕΕ θα ανέλθει στα 829 δισ. Ευρώ  

• Covid -19 + Αύξηση ζήτησης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους  
• Amazon Web Services 

•  Microsoft Azzure 

• Google Cloud 

• Alibaba Cloud 

• Θέσπιση πλαισίου κανόνων για τη διασφάλιση αξιόπιστων 
τεχνολογιών και για την παροχή εμπιστοσύνης και μέσων στις 
επιχειρήσεις για ψηφιοποίηση. 
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε 

Ψηφιακή Ευρώπη GAIA-X  
Κοινή διακήρυξη για τη 
δημιουργία υποδομής 
cloud στην Ευρώπη 

Ευρωπαική στρατηγική 
για τα δεδομένα  

Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679  (GDPR) 

Κανονισμός 2018/1807 
για την ελεύθερη ροή 

των δεδομένων μη 
προσωπικού 
χαρακτήρα 

Πρόταση Κανονισμού 
ψηφιακή επιχειρησιακή 

ανθεκτικότητα του 
χρηματοοικονομικού 

τομέα  (DORA)  

Πράξη της Ε.Ε για την 
Κυβερνοασφάλεια 
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ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ 

• Oικοδόμηση των στρατηγικών ψηφιακών 
ικανοτήτων και τεχνολογιών της Ε.Ε για 
2021-2027 

• Προυπολογισμός 9.2 Δισ. Ευρώ 

• Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 

• Tεχνητή νοημοσύνη (και υποδομων cloud)  

• Kυβερνοασφάλεια  

• Aνάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων  

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας 
Διοίκησης και δημιουργία Δικτύου 
Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας 
για βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις 
διοικήσεις  
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GAIA-X  

• Ραχοκοκκαλιά του ψηφιακού 
μετασχηματισμού  

• Καθορισμός κοινών προτύπων για την εύκολη 
και φθηνή  αποθήκευση και την επεξεργασία 
δεδομένων.  

• Διακομιστές τοποθετημένοι τοπικά  
• Όσοι το χρησιμοποιούν αποφασίζουν που θα 

αποθηκεύονται τα δεδομένα τους  
• Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 

το απόρρητο 

• Μείωση εξάρτησης από ξένους παρόχους  
• Ανταλλαγή δεδομένων για επιχειρήσεις σε 

διάφορους κλάδους - υγειονομική περίθαλψη, 
γεωργία, χρηματοδότηση, ενέργεια και 
δημόσιες υπηρεσίες. 
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ΚΟΙΝΉ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΥΠΟΔΟΜΉς CLOUD ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΏΠΗ 

• Ανησυχία για την συγκέντρωση της αγοράς 
εκτός Ε.Ε 

• Κίνδυνος για προσωπικά και μη δεδομένα   
• Έλλειψη διαλειτουργικότητας με κίνδυνο 

κλειδώματος προμηθευτή 

• Ιδιωτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές επενδύσεις 
στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών, πράσινων και 
ασφαλών υποδομών και υπηρεσιών cloud. 

• Επίτευξη ενός συνόλου κοινών τεχνικών 
λύσεων και κανόνων πολιτικής,  

• Αύξηση ασφαλέστερων, διαλειτουργικών και 
ενεργειακά αποδοτικών κέντρων δεδομένων και 
υπηρεσιών cloud για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
δημόσιο τομέα  
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

• Ενιαία αγοράς δεδομένων προς όφελος των επιχειρήσεων των 
ερευνητών και των δημοσίων διοικήσεων  

• Επενδύσεις σε δεδομένα και ενίσχυση των ικανοτήτων και  

• Ενδυνάμωση των ιδιωτών και επενδύσεις σε δεξιότητες και 
ΜΜΕ 

• Κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων σε στρατηγικούς 
τομείς και πεδία δημόσιου συμφέροντος (Κινητικότητα, Υγεία, 
Χρηματοικονομικά, Ενέργεια)  

• Δημιουργία ευρωπαϊκού νέφους ανοικτής επιστήμης (European 
Open Science Cloud) με πρόσβαση σε φορείς έρευνας και καινοτομίας 

• Aνάπτυξη 5 πλατφορμών βασισμένων στο υπολογιστικό νέφος, (Data 
and Information Access Services) που παρέχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες βάσει των δεδομένων γεωσκόπησης του Copernicus και 
επιτρέπουν στον χρήστη να αναπτύξει και να φιλοξενήσει τις δικές του 
εφαρμογές στο υπολογιστικό νέφος 
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ΓΕΝΙΚΌς ΚΑΝΟΝΙΣΜΌς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 
 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR) 

• Κανονισμός=ομοιόμορφη εφαρμογή  

• Εξωεδαφική εμβέλεια. Ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των ευρωπαίων πολιτών ανεξαρτήτως του εάν η επεξεργασία  
πραγματοποιούνται στην ΕΕ ή όχι.  

• Λήψη συγκατάθεσης - Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται εύκολα και να αποσύρεται 
ελεύθερα ανά πάσα στιγμή.   

• Έιδοποίηση παραβίασης ασφαλείας, σε 72 ώρες για την  αναφορά της παραβίαση 
δεδομένων  

• Δικαίωμα του χρήστη για  πρόσβαση σε δεδομένα  
• Δικαίωμα στη λήθη αφού πραγματοποιηθεί ο αρχικός σκοπός  
• Φορητότητα δεδομένων των χρηστών  

• Απόρρητο από το σχεδιασμό (τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας) 

• Η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Privacy Impact Assessment),  

• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO).  

• Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 20 εκατομμύρια ευρώ, ή έως και το 4% των 
ετήσιων εσόδων όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο  

 

 8 



WOODGROVE 

BANK 

 
ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΡΟΉ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1807 
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•  Οι χώρες της ΕΕ να επιτρέπουν την ελευθερη ροή των μη 
προσωπικών δεδομένων. 
 

• Μη προσωπικά δεδομένα = όσα δεν είναι προσωπικά. 
 

• Πληροφορίες που δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
 

• Προκύπτουν στο πλαίσιο επιχειρηματικών διαδικασιών 
 

• Ανωνυμοποιημένα προσωπικά δεδομένα  
 

• Ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία μη προσωπικών 
δεδομένων  
 

• Η διαθεσιμότητα δεδομένων για ρυθμιστικό έλεγχο  
 

• Ευκολότερη εναλλαγή παρόχων υπηρεσιών cloud για 
επαγγελματίες χρήστες. Ενθαρρύνεται η αυτορρύθμιση  
 

• Συνεχίζουν να ισχύουν οι απαιτήσεις ασφαλείας  
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ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ (Digital Operational Resilience Act -DORA ) 

 
 • Μέρος της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοπιστωτικό τομέα 

• Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στόχος κυβερνοεπιθέσεων 

• Η απουσία κανόνων για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ με 
τη δράση σε επίπεδο κρατών μελών να έχει περιορισμένο αντίκτυπο 

•  Χρειάζεται η ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας του 
χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ με στόχους:  

• τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις·  

• την αύξηση των γνώσεων των εποπτικών αρχών όσον αφορά τις απειλές και τα 
συμβάντα·  

• τη βελτίωση των δοκιμών των συστημάτων τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών  ΤΠΕ των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων·  

• την καλύτερη εποπτεία των κινδύνων που οφείλονται στην εξάρτηση των 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τρίτους παρόχους ΤΠΕ.  

• Δημιουργία συνεκτικού και συνεπή μηχανισμού αναφοράς συμβάντων και, ως εκ 
τούτου, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα 
ενισχύσει την αποδοτικότητα της εποπτείας  
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ΠΡΑΞΗ ΤΗς Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ 
KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/881 

• Αύξηση κυβερνοεπιθέσεων  

• Ανάγκη δημιουργίας ισχυρού δικτύου κυβερνοασφάλειας  

• Ευρωπαικό πλαίσιο πιστοποίησης κυβερνοασφαλείας με τον καθορισμό 
προτύπων για τεχνολογικά προόντα διαδικα΄σιες και υπηρεσίες  

• Υποβολή μίας πιστοποίησης για όλη την Ε.Ε 

• Ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του European Network and 
Information Security Agency-ENISA 

• θα  παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προτείνει κατάλληλες τεχνικές 
προδιαγραφές για χρήση στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας ·  

• θα προετοιμάζει ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας · και  

• θα αξιολογεί τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας 
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