
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                     

                                                                                                       Μαδρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020  

                                                                                                         

 

H ισπανική εταιρία Amadeus ηγείται της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

δημιουργία “νέφους/cloud” 

Η Ευρώπη επιθυμεί να αποκτήσει το δικό της σύστημα αποθήκευσης δεδομένων στο “cloud”  

για να σταματήσει την εξάρτηση από τους μεγάλους αμερικάνους παρόχους, όπως η Google, η 

Microsoft και η Amazon και ταυτόχρονα η εν λόγω επιχείρηση ανταλλαγής δεδομένων να είναι 

σε θέση να καταστεί κερδοφόρα, στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Για αυτούς τους λόγους, έχει 

δημιουργήσει το σχέδιο GAIA-X, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο ως γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία, 

με 11 γερμανικές και 11 γαλλικές εταιρίες, το οποίο στη συνέχεια αναπτύχθηκε, με τη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επί του παρόντος υπάρχουν περισσότερες από 100 εταιρίες, οι οποίες εργάζονται σε είκοσι 

ομάδες εργασίας που οργανώνονται ανά τομείς, στους οποίους εκπροσωπούνται οι ασφαλίσεις, 

η υγεία, τα οικονομικά και η κινητικότητα. Δύο από αυτές τις εταιρίες είναι οι ισπανικές Gigas και 

Amadeus. H δεύτερη, μάλιστα, ηγείται της ομάδας εργασίας για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων 

κινητικότητας και έχει έναν εκπρόσωπο στο συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο Jean-Francois Cases, παγκόσμιος διευθυντής πνευματικής ιδιοκτησίας της Amadeus, 

πιστεύει ότι με το σχέδιο GAIA-X δημιουργείται ένα σύστημα αποθήκευσης “cloud”, το οποίο θα 

εξαλείψει την έλλειψη εμπιστοσύνης και τις αμφιβολίες τόσο των χρηστών όσο και των εταιριών. 

Για να αποδείξει το επιχείρημά του, ο Jean-Francois Cases παρουσίασε το εξής παράδειγμα: 

Εάν ένας πελάτης ταξιδεύει με αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρίας Lufthansa  από τη Μαδρίτη 

στη Νίκαια και η Lufthansa έχει τα δεδομένα της στο “cloud”, το αεροδρόμιο της Μαδρίτης, μπορεί 

να τα κοινοποιήσει εφόσον ζητηθούν από τον πελάτη, αρκεί να έχει λάβει προηγούμενη 

συγκατάθεση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στον χρήστη καλύτερη εμπειρία ενώ η εταιρία 

αποκτά οικονομικό όφελος. Συνεχίζοντας το παράδειγμα, υπογραμμίζεται ότι η Lufthansa θα 

μπορούσε να μοιραστεί τις πληροφορίες  με τους διαχειριστές του τρένου, του μετρό, της 

ξενοδοχειακής βιομηχανίας ή των εστιατορίων στα οποία θα περάσει ο πελάτης όταν φτάσει στη 

Νίκαια. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει το έργο το 2021 και αρχικά θα χρηματοδοτήσει 

τις εταιρίες που θα συμμετέχουν, σε μια προσπάθεια να τους προσφέρει κίνητρα για να 

κατανοήσουν ότι από την συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα, το κόστος θα πολλαπλασιάσει 

τα έσοδα τους. 

Η αγορά δεδομένων “cloud”, με μόνο το 20% των διαθέσιμων πληροφοριών που 

κοινοποιήθηκαν, δημιούργησε μία επιχείρηση ύψους 301 δις ευρώ το 2018, σύμφωνα με 
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εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έναρξη σχεδίων, όπως το GAIA-X, μεταξύ άλλων, θα 

μπορούσε να τριπλασιάσει το ποσό αυτό σε 829 δις ευρώ έως το 2025. 

Τέλος, ένας άλλος στόχος πίσω από το σχέδιο GAIA-X είναι να επιτευχθεί ένα σύστημα 

αποθήκευσης “cloud”, προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και να μειωθεί η 

εξάρτηση από μεγάλους φορείς άλλων χωρών. 
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