
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

 

Το Δημόσιο καταγράφει για πρώτη φορά τα κεντρικά  πληροφοριακά του συστήματα και 

τα συγκεντρώνει στο κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) 

 

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου 

Πιερρακάκη εξειδικεύεται η διαδικασία για την υποχρεωτική εγκατάσταση όλων των 

υφιστάμενων κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των 

Φορέων του Δημοσίου Τομέα στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) 

που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(ΓΓΠΣΔΔ). 

Πρόκειται για μια διαδικασία με την οποία α. καταγράφεται κάθε υποδομή (πλην των 

διαβαθμισμένων) που διατηρούν οι φορείς του Δημοσίου, β. όλες οι υφιστάμενες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα (πλην των 

διαβαθμισμένων) των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των Ανεξάρτητων Αρχών, της ΚτΠ Α.Ε. και 

της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συγκεντρώνονται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ και περιέρχονται στην κυριότητά 

της, γ. η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται στο εξής αποκλειστικά υπεύθυνη για τη σύναψη κεντρικών 

συμφωνιών που αφορούν στη προμήθεια πλατφόρμας λογισμικού για την κάλυψη των 

Φορέων του Δημοσίου Τομέα. 

«Για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια το σύνολο των 

πληροφοριακών του υποδομών και παράλληλα προχωρά στην εγκατάσταση όλων των 

κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στις κεντρικές 

υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Και οι διαδικασίες αυτές 

εξυπηρετούν πρωτίστως τον πολίτη αλλά και την καλύτερη λειτουργία του ίδιου του 

Κράτους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και εξοικονομώντας χρηματικούς και ανθρώπινους 



πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες», δήλωσε ο 

Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. 

Η καταγραφή των υποδομών θα πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου, ώστε να  υπάρξει μια 

κεντρική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων τους και στη συνέχεια η 

υποχρεωτική εγκατάσταση τους στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). 

Η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Η υλοποίηση των διαδικασιών αυτών συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το 

Ελληνικό Δημόσιο (τόσο από την ενιαία συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας 

υπολογιστικής υποδομής όσο και από την κεντρική προμήθεια αδειών λογισμικού και 

εξοπλισμού) και απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού. Επιτυγχάνεται επίσης καλύτερη 

οργάνωση και συντονισμός μεταξύ των δημοσίων φορέων σε σχέση με την διαχείριση της 

πληροφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και 

της πληροφορίας που αυτά φέρουν μέσω της υιοθέτησης της διεθνούς πρακτικής 

συγκέντρωσης δεδομένων υπό ενιαίες δομές (data consolidation policy). 

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης 

Αναγνωστόπουλος σημείωσε: «Τόσο μέσω της εγκατάστασης των πληροφοριακών 

συστημάτων του Δημοσίου στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της 

ΓΓΠΣΔΔ όσο και μέσω του νέου συστήματος κεντρικής προμήθειας λογισμικού και 

εξοπλισμού από την ΓΓΠΣΔΔ, το Ελληνικό Δημόσιο “μαθαίνει καλύτερα τον εαυτό του” και 

βελτιώνει δραστικά τις υποδομές του αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως 

το cloud first policy». 

 


