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Πληροφορίες για το έργο 

Το υπολογιστικό νέφος και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Sites - SNS) συγκαταλέγονται 

στις πιο αμφιλεγόμενες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Οι δυνατότητες της χρήσης ισχυρών υπολογιστικών 

πόρων κατ’ απαίτηση μέσω του διαδικτύου θεωρούνται ως πιθανός μοχλός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Το έργο αυτό:  

 επανεξέτασε τις τελευταίες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, 

 προσδιόρισε τους κινητήριους παράγοντες και φραγμούς στην Ευρώπη, 

 προσδιόρισε τους κύριους συντελεστές και τα αντίστοιχα συμφέροντά τους, 

 ανέλυσε τις επιπτώσεις στους πολίτες, τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κλάδου της 

ΤΠ) και τις δημόσιες διοικήσεις και 

 αξιολόγησε την επίδραση ενός ευρέως φάσματος τεχνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, νομικών και 

ρυθμιστικών ζητημάτων καθώς και τις επιπτώσεις αυτών.  

Το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών εννοιών οι οποίες τροποποιούν τις υποδομές 

πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες διοικήσεις και τους τελικούς χρήστες. 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα εξέχον φαινόμενο το οποίο βασίζεται στο υπολογιστικό 

νέφος και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εφαρμογών εστιαζόμενων κυρίως στους τελικούς 

χρήστες.  

 

Προοπτικές για την αγορά και τη βιομηχανία 

Ενώ η αγορά των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη παγιωθεί, η αγορά του υπολογιστικού νέφους 

βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αν και με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι οι 

περισσότεροι σημαντικοί παράγοντες εξακολουθούν να προέρχονται από τις ΗΠΑ. Αν και η υστέρηση αυτή 

μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όσο φοβούνται μερικές φορές οι συζητητές, φαίνεται να υπάρχουν διαφορές 

ως προς την πολυπλοκότητα της χρήσης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι 

και οι δύο τεχνολογίες  βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η αγορά του υπολογιστικού νέφους ιδίως είναι ακόμα 

ρευστή. Η εξοικονόμηση δαπανών θεωρείται ο πιο σημαντικός θετικός αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις και τις 

δημόσιες διοικήσεις, ωστόσο οι περισσότεροι αριθμοί βασίζονται μάλλον σε προσδοκίες παρά σε πραγματικές 

εμπειρίες. Η ευελιξία, η κινητικότητα και η καινοτομία ως περαιτέρω θετικές συνέπειες θα αποκτήσουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αρνητικές επιπτώσεις αποτελούν οι κίνδυνοι για 

την ασφάλεια, η εξάρτηση από τις υπηρεσίες και η αξιοπιστία των υπηρεσιών. Όσον αφορά τον κλάδο της ΤΠ, 

το υπολογιστικό νέφος επηρεάζει επί του παρόντος μάλλον τη δομή της αγοράς παρά τη δομή της βιομηχανίας. 

Ωστόσο, τόσο η αγορά όσο και η βιομηχανία καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και συνεπώς 

νέων επιχειρηματικών προτύπων. Όσον αφορά τους καταναλωτές, κύρια θετική συνέπεια αποτελεί η άνεση, ενώ 

το κόστος είναι λιγότερο σημαντικό. Αρνητικές επιπτώσεις είναι κυρίως οι απειλές για την ασφάλεια και την 

ιδιωτική ζωή. Με βάση την εξοικονόμηση δαπανών και τα απορρέοντα κέρδη παραγωγικότητας, η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη θεωρούνται ως κύριες θετικές συνέπειες για την κοινωνία και 

την οικονομία εν γένει. Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών, ωστόσο, τα κέρδη παραγωγικότητας 

βάσει της ΤΠ δεν οδηγούν αυτόματα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό απαιτεί την 

παρουσία συγκεκριμένων βασικών συνθηκών. Αρνητικές επιπτώσεις αποτελούν η απώλεια της τεχνολογικής 

κυριαρχίας και οι πιθανοί περιορισμοί των πολιτικών ελευθεριών. Βάσει της διαπίστωσης αυτής, οι προκλήσεις 
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υποβλήθηκαν σε περαιτέρω ανάλυση. Πέραν των τεχνολογικών προκλήσεων όπως η τυποποίηση και η 

διαλειτουργικότητα, προκλήσεις δημιουργούνται και όσον αφορά την ασφάλεια της ΤΠ.  

 

Προκλήσεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια 

Οι πρόσφατες ενέργειες μαζικής παρακολούθησης και η αύξηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο έδειξαν ότι 

υπάρχει ανάγκη για μια ασφαλέστερη βάση της μελλοντικής πληροφορικής. Το υπολογιστικό νέφος και οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης συνεπάγονται προκλήσεις για το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας 

δεδομένων. Ωστόσο, οι εκσυγχρονισμοί όπως το νέο σχέδιο κανονισμού πρέπει να συνεχιστούν και να 

αποκτήσουν πνοή ζωής. Δεδομένου ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας, πρέπει να 

εξεταστούν τα θέματα της πρόσβασης τρίτων και της διατήρησης δεδομένων. Από την ανάλυση των 

συμβατικών σχέσεων προέκυψε ότι τα κύρια συμβατικά χαρακτηριστικά όπως η δικαιοδοσία, η ευθύνη, τα 

επίπεδα υπηρεσιών ή η αποδεκτή χρήση εξακολουθούν να εγείρουν ερωτήματα. Παρόμοια κατάσταση ισχύει 

και για τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ΤΠ. Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι είναι 

αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας όπως ο εγκλωβισμός στον πάροχο ή η 

έλλειψη ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών. καθώς και οι προκλήσεις των βασικών συνθηκών όπως ο 

κατακερματισμός της αγοράς, η διείσδυση της ευρυζωνικής τεχνολογίας ή η κατάρτιση των ατόμων. 

 

Επιλογές πολιτικής 

Το έργο έδειξε ότι, επί του παρόντος, υπάρχει η μοναδική ευκαιρία να επιτευχθούν ταυτόχρονα πολλαπλοί 

στόχοι όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχουν 

αντιφάσεις, αφενός, μεταξύ της διασφάλισης για τους ευρωπαίους πολίτες μιας ασφαλούς, με ευαισθητοποίηση 

ως προς την ιδιωτική ζωή, νομικά ασφαλούς και δίκαιης χρήσης του υπολογιστικού νέφους και των ιστότοπων 

κοινωνικής δικτύωσης και, αφετέρου, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών κλάδων της ΤΠΕ. 

Επιπλέον, οι δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους και των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

αξιοποιηθούν προς όφελος τόσο της ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και της κοινωνίας εν γένει. Βάσει της 

διαπίστωσης αυτής, αντλήθηκε ένα συνεκτικό και συνεπές σύνολο επιλογών για τους ευρωπαίους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής με συνολικά 16 επιλογές ομαδοποιημένες σε 4 θέματα: 

 

Θέμα I: Μετατροπή της ασφάλειας σε αγαθό 

Επί του παρόντος, είναι ορισμένες φορές δύσκολο να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ΤΠ. Οι λύσεις μπορεί να 

υποστούν δικτυοπαραβίαση, ακόμα και εάν π.χ. χρησιμοποιείται κάποιο ισχυρό σύστημα κρυπτογράφησης, ή 

να είναι ορισμένες φορές δύσχρηστες για τους απλούς χρήστες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η 

ανάπτυξη λύσεων ΤΠ υψηλής ασφάλειας, οι οποίες θα είναι εύχρηστες και θα μπορούν να εφαρμοστούν από 

όλες τις επιχειρήσεις, τόσο από τις μεγάλες όσο και από τις μικρές, καθώς και από όλους τους πολίτες. 

- Επιλογή πολιτικής 1: στήριξη της ανάπτυξης ανοικτού και ασφαλούς λογισμικού και υλικού και 

μεθόδων κρυπτογράφησης: Θα πρέπει να εξεταστεί η ανάπτυξη ασφαλούς και ανοικτού λογισμικού και 

υλικού, που δεν περιέχει ιούς κερκόπορτας (backdoors), δυνατότητες για προγράμματα εκμετάλλευσης 

ευπάθειας ημέρας μηδέν (zero-day exploits) κ.λπ., καθώς και μεθόδων κρυπτογράφησης, για παράδειγμα 

κρυπτογράφηση περιεχομένου ή ομομορφική κρυπτογράφηση. Για λόγους πρακτικής χρησιμότητας, το 

λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με το υφιστάμενο λογισμικό και εύκολο στην κατανόηση. Το 

τελευταίο μπορεί να εξασφαλισθεί με τη χρήση, για παράδειγμα, της εικονοποίησης. Κάτι τέτοιο απαιτεί 

αρχικά στήριξη με μέσα όπως η χρηματοδότηση έρευνας. Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτού του υψηλής 

ασφάλειας λογισμικού και υλικού μπορεί επιπρόσθετα να ενθαρρυνθεί, για παράδειγμα, με (προεμπορικές) 

πολιτικές δημοσίων συμβάσεων ή με την υποχρεωτική του εφαρμογή σε ορισμένους τομείς. 

- Επιλογή πολιτικής 2: ενθάρρυνση της χρήσης καταλόγων ελέγχου και πιστοποιήσεων ασφαλείας: Για 

την αντιμετώπιση των καθημερινών κινδύνων του υπολογιστικού νέφους, θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η 

χρήση καταλόγων ελέγχου ώστε να διατηρούνται τα συστήματα ασφαλή, όπως και η χρήση επαρκών 

αντιγράφων ασφαλείας κ.λπ. Η χρήση συνολικών πολιτικών ασφαλείας θα μπορούσε να πιστοποιηθεί. Οι 

παραβιάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρονται στον οργανισμό πιστοποίησης. Μεσοπρόθεσμα, η 

πιστοποίηση θα μπορούσε να δείχνει ότι χρησιμοποιούνται ασφαλείς υπολογιστές ή ασφαλής 

εικονικοποίηση. 
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- Επιλογή πολιτικής 3: αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των μεγάλων μονάδων ασφαλείας 

υλικού: Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας δεδομένων στο νέφος, θα 

μπορούσε να εκτιμηθεί το κόστος μιας τέτοιας επεξεργασίας σε απομακρυσμένες και μη δυνάμενες να 

παραβιασθούν μονάδες κατά την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό θεωρείται ότι είναι πιο δαπανηρό, 

αλλά το συγκεκριμένο οικονομικό κόστος δεν είναι γνωστό. 

– Επιλογή πολιτικής 4: έναρξη διαλόγου σχετικά με τη δομή και τη διακυβέρνηση του μελλοντικού 

Διαδικτύου: Πρέπει να προωθηθεί ένας υψηλού επιπέδου διάλογος με οργανισμούς για την υποδομή του 

Διαδικτύου, όπως το ICANN, η IANA, η IETF και άλλοι, σχετικά με τη μελλοντική υποδομή του Διαδικτύου 

και τη διεθνοποίηση της διακυβέρνησής του. 

 

Θέμα II: καθιέρωση ιδιωτικής ζωής ως πλεονεκτήματος θέσης 

Επί μακρόν, τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων εκλαμβάνονταν ως μειονέκτημα για τις ψηφιακές 

επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και η 

εντεινόμενη ψηφιοποίηση όλων των κλάδων θεμελιώνουν την ανάγκη για σύγχρονους κανόνες σχετικά με την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής. Με τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος προστασίας των δεδομένων,  η Ευρώπη 

δεν διασφαλίζει μόνο καλύτερη προστασία για τους πολίτες, αλλά χρησιμεύει και ως πρότυπο για τις 

αναδυόμενες αγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να προσελκυστούν και να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με την 

Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία αυτή ως παράδειγμα προς μίμηση, εξετάζοντας τη δίκαιη 

και ασφαλή διακυβέρνηση καθώς και τη δομή ενός ανοικτού Διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

- Επιλογή πολιτικής 5: συνέχιση του εκσυγχρονισμού της προστασίας δεδομένων: Στήριξη και, εφόσον 

είναι δυνατό, επίσπευση της τρέχουσας διαδικασίας μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για την προστασία 

δεδομένων, και ειδικότερα αποσαφήνιση των αρχών προστασίας των δεδομένων σχετικά με το 

υπολογιστικό νέφος. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη της επιλογής ενός κανονισμού ως νομικής πράξης, τη 

στήριξη της ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων ατομικών δικαιωμάτων του κανονισμού, τη στήριξη του 

φάσματος νέων δικαιωμάτων που προσφέρουν περαιτέρω έλεγχο στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο (π.χ. 

φορητότητα, διαγραφή), καθώς και του φάσματος νέων υποχρεώσεων για τον υπεύθυνο της επεξεργασίας 

των δεδομένων και τη στήριξη της αρχής της λογοδοσίας 

- Επιλογή πολιτικής 6: θέσπιση των αρχών της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής δια 

του σχεδιασμού: Περαιτέρω εξέταση τρόπων ανάπτυξης και προώθησης αρχιτεκτονικών για το 
υπολογιστικό νέφος και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που είναι σχεδιασμένες εξαρχής ώστε να 
ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας καθώς και να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή δια του 
σχεδιασμού1 και όχι μόνο δια της εμπιστοσύνης ή της νομοθεσίας. 
- Επιλογή πολιτικής 7: στήριξη της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων: 

Στήριξη των μηχανισμών συνοχής και ερμηνείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και της δημιουργίας ενός 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

- Επιλογή πολιτικής 8: διασφάλιση της εξωεδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των 

δεδομένων: Κατάργηση της συμφωνίας «ασφαλούς λιμένα» και εξερεύνηση και εφαρμογή επιλογών για τη 

διασφάλιση της εξωεδαφικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων όπως 

προβλέπεται στο ισχύον σχέδιο κανονισμού. 

 

                                                 
1 Υπό την έννοια της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής δια του σχεδιασμού» μπορεί να νοείται π.χ. η χρήση ψευδώνυμων για 

διαπιστευτήρια που βασίζονται σε χαρακτηριστικά (και εκφράζουν π.χ. την ηλικία ενός ατόμου). 
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Θέμα IIΙ: οικοδόμηση ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για τις ψηφιακές επιχειρήσεις και τον 

ψηφιακό τρόπο ζωής 

Η ψηφιακή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων απαιτεί ασφάλεια δικαίου ώστε να διασφαλιστεί ότι 

εφαρμόζονται νέες ιδέες. Δεδομένου ότι πολλές αναδυόμενες τεχνολογίες της ΤΠΕ δημιουργούν τόσο νέες 

ευκαιρίες όσο και νέες προκλήσεις, υπάρχει ανάγκη για συνεχή επανεξέταση και προσαρμογή, εάν απαιτείται, 

της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μόνο εάν οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στη νομική ασφάλεια θα εφαρμόσουν 

και θα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για την οικονομία και την 

κοινωνία στο σύνολό της.  

- Επιλογή πολιτικής 9: πρόβλεψη του καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων για συμβάσεις: Στήριξη 

προτάσεων για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με αλλαγές στις διατάξεις συμβάσεων, την 

κοινοποίηση των εν λόγω αλλαγών και τα μέσα προσφυγής εκείνων των πελατών για τους οποίους οι 

αλλαγές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 

- Επιλογή πολιτικής 10: στήριξη της τυποποίησης των πολιτικών αποδεκτής χρήσης και των 

συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών: Ενθάρρυνση της αποσαφήνισης όσον αφορά την τυποποίηση των 

πολιτικών αποδεκτής χρήσης και τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών: Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη της 

ανάπτυξης και της χρησιμοποίησης τυποποιημένων πρότυπων ρητρών και την αποσαφήνιση της σχετικής 

ορολογίας που χρησιμοποιείται στις εν λόγω ρήτρες τόσο για τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών όσο και 

για τις πολιτικές αποδεκτής χρήσης. Στόχος είναι να αποφευχθεί η κατάχρηση της εξουσίας εκ μέρους των 

παρόχων, ιδίως σε σχέση με τους καταναλωτές ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

- Επιλογή πολιτικής 11: εξάλειψη της δικαιοδοτικής αβεβαιότητας: Εξέταση της στήριξης προτάσεων που 

αφορούν θέματα δικαιοδοτικής αβεβαιότητας. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη στήριξη πρωτοβουλιών 

για τον καθορισμό της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της ΕΕ, των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τις 

κοινοποιήσεις σε τρίτες χώρες και της υποχρεωτικής χρήσης των συνθηκών αμοιβαίας δικαστικής 

συνδρομής. 

- Επιλογή πολιτικής 12: στήριξη της ανάπτυξης των ειδικών πιστοποιήσεων για το νέφος: Στήριξη 

προτάσεων για την ανάπτυξη της ειδικής πιστοποίησης της ΕΕ για το νέφος, η οποία είναι σημαντική, π.χ., 

όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, περιέχει αυτόματες πληροφορίες για τον νόμο περί προστασίας των 

δεδομένων σε περίπτωση τυχόν πρόσβασης από άλλους. Προώθηση της χρησιμοποίησής τους μέσω της 

εφαρμογής τους από οργανισμούς του δημόσιου τομέα εντός της ΕΕ. 

 

Θέμα IV: δημιουργία ενός εμπνευσμένου οικοσυστήματος για τους κλάδους της ΤΠΕ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ανταγωνιστικό κλάδο ΤΠΕ είναι ένα εμπνευσμένο οικοσύστημα. Αυτό 

καταδεικνύεται από παραδείγματα σε άλλες περιφέρειες ή άλλους κλάδους. Τα οικοσυστήματα αυτά 

περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η στήριξη των καινοτόμων και ταχέως 

αναπτυσσόμενων εταιρειών καθώς και η παροχή των κατάλληλων βασικών συνθηκών.  

- Επιλογή πολιτικής 13: ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών παραγόντων αγοράς: Στήριξη της 

δημιουργίας νέων επαναστατικών εξελίξεων στην τεχνολογία και τα επιχειρηματικά πρότυπα όπως 

εξαιρετικά ασφαλών πλατφορμών για κινητές συσκευές ή επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες του 

οικοσυστήματος του νέφους και των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. 

- Επιλογή πολιτικής 14: στήριξη της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας: Στήριξη των 

προσπαθειών για τυποποίηση και διαλειτουργικότητα στις λύσεις του υπολογιστικού νέφους και των 

ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο να παρέχουν τη δυνατότητα στον 

χρήστη να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες μιας ζωντανής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς. Έχουν 

επίσης ως στόχο να αποφευχθεί η κατάχρηση της ισχύος στην αγορά όσον αφορά τον καθορισμό εκ των 

πραγμάτων ή διεφθαρμένων προτύπων, για παράδειγμα στους τομείς της φορητότητας ή της 

κρυπτογράφησης δεδομένων. Πιθανοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό μπορεί να είναι η εφαρμογή 

προτύπων ή πλαισίων διαλειτουργικότητας στις δημόσιες υπηρεσίες ή η ενίσχυση του ρόλου ευρωπαϊκών 

οργανισμών, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ή το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). 



Δυνατότητες και επιπτώσεις των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης 

 

PE513.546 5/5 

- Επιλογή πολιτικής 15: ενδυνάμωση των ανθρώπων σε όλα τα κοινωνικά στρώματα: Ενδυνάμωση των 

ανθρώπων με τη στήριξη της κατάλληλης εκπαίδευσης επαρκούς αριθμού ατόμων, χρηστών και 

προγραμματιστών. Το πρώτο αφορά τόσο τις τεχνολογικές γνώσεις όσο και τις γνώσεις σχετικά με τις 

δυνατότητες και τους κινδύνους των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως του υπολογιστικού νέφους και των 

ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο αφορά τη στήριξη της ένταξης υποεκπροσωπούμενων 

ομάδων στην ΤΠΕ και σε συναφείς κλάδους, όπως των γυναικών, των ηλικιωμένων ή των ατόμων με 

λιγότερο επίσημη εκπαίδευση. 

- Επιλογή πολιτικής 16: επανεξέταση τρεχουσών ευρυζωνικών στρατηγικών: Επανεξέταση της προόδου 

και των μεθόδων στα διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες. Πιθανά παραδείγματα είναι η 

Σουηδία ή η Ιαπωνία. Βάσει αυτών, προσδιορισμός και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Αυτό 

περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης υποδομών για τη διασφάλιση μιας 

κατάλληλης εξισορρόπησης των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, ο αυξημένος 

ανταγωνισμός μεταξύ των σταθερών, των αδειοδοτούμενων και των χωρίς άδεια επικοινωνιών θα ήταν 

βοηθητικός. 
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