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• Όραμα και στρατηγικός στόχος των σύγχρονων κοινωνιών

• Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ανέλαβε τον θεσμικό ρόλο να υπηρετήσει και 
να συντονίσει τη μετάβαση στο σύγχρονο ψηφιακό κράτος

• Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Αποτυπώνει την εθνική ψηφιακή στρατηγική 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδος

• Αξιοποιούνται τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η τεχνική βοήθεια, κυρίως από την Ε.Ε., 
όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

• Κομβικό σημείο η αποτελεσματική και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αξιοποίηση των 
δεδομένων του Δημοσίου Τομέα 



Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

ΠΔ 40/2020

• Κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και 
φιλοξενίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των πληροφοριακών συστημάτων του 
Δημοσίου Τομέα στο G-Cloud (ν. 4727/2020)

• Εξυπηρετεί την επικοινωνία και τις συναλλαγές μεταξύ φορέων του Δημοσίου Τομέα 

• Εξυπηρετεί την επικοινωνία και τις συναλλαγές των φυσικών και νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων με το Δημόσιο

• Εξυπηρετεί την πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων σε δημόσια έγγραφα

• Μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών καθώς και την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και 
προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων
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• Επαύξηση και αναβάθμιση του ρόλου της ΓΓΠΣΔΔ ως παρόχου υπηρεσιών ΤΠΕ στον 

Δημόσιο Τομέα

• Αναλαμβάνει την αποθήκευση και επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων 
καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα 
μέσω διαλειτουργικότητας

• Κεντρική προτεραιότητα η ασφάλεια, η προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η διαφάνεια, η προσβασιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα 
της πληροφορίας

• Προχωράει στη δημοπράτηση έργων ΤΠΕ για την ενίσχυση του ρόλου της στη 
διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου



Διακυβέρνηση 
Δεδομένων 
(Data Governance)

• Στόχος η διασφάλιση και παρακολούθηση της 
αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της σχετικότητας και 
χρηστικότητας, της ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς 
και της τυποποίησης και ταξινόμησης των δεδομένων που 
φιλοξενούνται στις υποδομές των Κυβερνητικών Νεφών

• Η δράση "Διαχείριση και Διακυβέρνηση Δεδομένων 
δημοσίου τομέα και διασφάλιση συμμόρφωσης με τον 
ΓΚΠΔ (GDPR)" έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ (κωδικός δράσης: 
16827)

• Περιλαμβάνει έργα για τη δημιουργία κεντρικού πλαισίου 
για τη διακυβέρνηση και ταξινόμηση των δεδομένων του 
δημοσίου και εφαρμογής του στα Κυβερνητικά Νέφη      
G-Cloud, H-Cloud και RE-Cloud

• Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ



Ταξινόμηση 
Δεδομένων 
(Data Classification)

• Θεμελιώδες στοιχείο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των 
δεδομένων κυρίως για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα που 
τηρούν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται τεράστιο όγκο 
πληροφοριών. 

• 4727/2020 - Κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα των φορέων 
του Δημοσίου Τομέα το οποίο εγκαθίσταται στα κυβερνητικά 
νέφη πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη ταξινόμησης 
δεδομένων

• Η δράση "Μελέτες διαβάθμισης των δεδομένων των 
πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου" έχει ενταχθεί 
στο ΕΣΑΑ (κωδικός δράσης: 16965)

• Δημοπράτηση του έργου "Εκπόνηση Μελετών Ταξινόμησης 
Δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων που 
φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα     
(G-Cloud)"

• Προϋπολογισμός: 2.015.000 ευρώ



Δεδομένα Μεγάλου 
Όγκου - Ανάλυση 
Δεδομένων 
(Big Data - Data Analytics)

• Η ΓΓΠΣΔΔ καλείται να διαχειριστεί έναν πολύ μεγάλο όγκο 
πολυδιάστατων (δομημένων και μη) δεδομένων τα οποία 
παράγονται με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα. Παράλληλα 
καλείται να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση και να 
συμβάλει στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων.

• Η δράση "Κεντρικός κόμβος διαχείρισης και ανάλυσης 
πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)"
έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ (κωδικός δράσης: 16842).

• Προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου με την ΚτΠ
ΜΑΕ και δημοπράτηση του έργου με τίτλο "Υλοποίηση 
Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης 
Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)"

• Προϋπολογισμός: 18.550.000 ευρώ
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