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1

Ειςαγωγι

Η παροφςα Ζκκεςθ Προόδου παρουςιάηει τθν πρόοδο των ςτρατθγικϊν ςτόχων και των υφιςτάμενων
δράςεων τθσ Ψθφιακισ τρατθγικισ μαηί με τα αντίςτοιχα ςτατιςτικά δεδομζνα. Επιπλζον, και επειδι
θ διαμόρφωςθ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ αποτελεί δυναμικι προςζγγιςθ, θ οποία δεν ςταματά με τον
πρϊτο ςχεδιαςμό τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ αλλά εξελίςςεται ςυνεχϊσ και ανακεωρείται με βάςθ τα
νζα δεδομζνα τόςο ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ
Προόδου ςυμπεριλαμβάνονται νζεσ δράςεισ κακϊσ και ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων δράςεων με ςκοπό
τθν επικαιροποίθςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ. Η Ετιςια Ζκκεςθ Προόδου αφορά
όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ είτε πρόκειται για δθμόςιο, ευρφτερο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα. Η εν
λόγω Ζκκεςθ ετοιμάηεται από το Σμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΣΗΕ) ςε ςυνεργαςία με τθ
υμβουλευτικι Επιτροπι για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ, και αφοφ εγκρικεί από τον Τπουργό
υγκοινωνιϊν και Ζργων, ο οποίοσ ενθμερϊνει ςχετικά και το Τπουργικό υμβοφλιο, δθμοςιεφεται
ςτθν ιςτοςελίδα www.digitalcyprus.gov.cy.
το πρϊτο Κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ ειςαγωγι. το δεφτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι ζξι
ςτρατθγικοί ςτόχοι και θ πρόοδοσ τουσ με βάςθ τα ςτατιςτικά δεδομζνα (εάν υπάρχουν) κακϊσ και θ
πρόοδοσ των υφιςτάμενων δράςεων, περιγράφεται θ ανακεϊρθςθ των υφιςτάμενων δράςεων και
γίνονται ειςθγιςεισ ςε ςχζςθ με τισ ςθμαντικότερεσ δράςεισ ζτςι ϊςτε να προωκθκοφν άμεςα και
γίνεται αναφορά ςε προςκικθ νζων δράςεων (εάν υπάρχουν). το τρίτο Κεφάλαιο παρουςιάηονται
γενικά ςυμπεράςματα. το Παράρτθμα 1 παρουςιάηεται αναλυτικά θ πρόοδοσ των υφιςτάμενων
δράςεων τθσ Ψθφιακισ τρατθγικισ.

2

τρατθγικοί τόχοι

2.1 τόχοσ 1 - φνδεςθ τθσ Κφπρου
Η «φνδεςθ τθσ Κφπρου» αφορά τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ευρυηωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ
υψθλισ ποιότθτασ, υψθλισ ταχφτθτασ από όλουσ τουσ πολίτεσ ςε προςιτζσ τιμζσ και ανεξάρτθτα από
τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ και θ οποία αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ψθφιακι Κφπρο.
Περιλαμβάνει επίςθσ κζματα προϊκθςθσ του ανταγωνιςμοφ. Οι επικοινωνίεσ και θ διακίνθςθ
πλθροφοριϊν πρζπει να γίνονται ςε ςυνκικεσ αςφάλειασ με εγγυθμζνθ επιχειρθςιακι ςυνζχεια και
γνωςτό επίπεδο ποιότθτασ.
Η Κφπροσ πρζπει να επιτφχει κακολικι δυνατότθτα ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και δυνατότθτα
υπερταχείασ πρόςβαςθσ μζχρι το 2020 με βάςθ και τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο Ψθφιακό
Θεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ, δθλαδι:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Μζχρι το 2013 όλα τα νοικοκυριά τθσ Κφπρου να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο με
ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 2Mbps,
μζχρι το 2013 το 70% των επιχειριςεων τθσ Κφπρου να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο
Διαδίκτυο με ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 20Mbps,
μζχρι το 2020 όλα τα νοικοκυριά και επιχειριςεισ τθσ Κφπρου να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ
ςτο Διαδίκτυο με ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 30Mbps και
μζχρι το 2020, ποςοςτό 50% ι περιςςότερο των νοικοκυριϊν και επιχειριςεων να ζχουν
ςυνδζςεισ ςτο διαδίκτυο με ταχφτθτεσ πάνω από 100 Mbps.
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2.1.1 τατιςτικά Δεδομζνα
Α.

Ευρυηωνικι Κάλυψθ

(i)
Κινθτι Σθλεφωνία - Δίκτυα Σρίτθσ Γενιάσ (3G)
φμφωνα με το Digital Agenda Scoreboard τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 95,7% του πλθκυςμοφ τθσ
Κφπρου είχε κάλυψθ με δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ τρίτθσ γενιάσ, το 2011, ενϊ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ
όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 89,9% του πλθκυςμοφ [1] (βλ Γράφθμα 1). Επιπλζον, από το Γράφθμα 1
διαφαίνεται ότι θ κάλυψθ ςε δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Κφπρο είχε τα τελευταία χρόνια αυξθτικι
πορεία μεγαλφτερθ από αυτι του μζςου όρου τθσ ΕΕ27.

Γράφθμα 1: Κάλυψθ με Δίκτυα Κινθτισ Σθλεφωνίασ Σρίτθσ Γενιάσ

(ii)
τακερά Ευρυηωνικά Δίκτυα – Ευρυηωνικι Κάλυψθ Αγροτικϊν Περιοχϊν - Σαχφτθτεσ
φμφωνα με το Scoreboard τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 100% του πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου είχε κάλυψθ
με ςτακερά ευρυηωνικά δίκτυα, το 2010, ενϊ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 95,3% του
πλθκυςμοφ [1] (βλ Γράφθμα 2). Επιπλζον, από το Γράφθμα 2 διαφαίνεται ότι θ κάλυψθ ςε ςτακερά
ευρυηωνικά δίκτυα ςτθν Κφπρο είχε τα τελευταία χρόνια αυξθτικι πορεία, μεγαλφτερθ από αυτι του
μζςου όρου τθσ ΕΕ27.
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Γράφθμα 2: Κάλυψθ με τακερά Ευρυηωνικά Δίκτυα

Παράλλθλα ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Κφπρου θ ερυηωνικι κάλυψθ ιταν 100% του πλθκυςμοφ, το
2010, ενϊ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 82,5% του πλθκυςμοφ [1]. το παρόν ςτάδιο θ
κάλυψθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Κφπρου γίνεται μόνο από τον εγκατεςτθμζνο παροχζα, ενϊ οι
εναλλακτικοί παροχείσ καλφπτουν μόνο τισ αςτικζσ και θμι-αςτικζσ περιοχζσ.
Οι ταχφτθτεσ των πλείςτων ςτακερϊν ευρυηωνικϊν γραμμϊν ςτθν Κφπρο βρίςκονταν μεταξφ 2-10Μbps
(91,8% των γραμμϊν το 2011, ίδιο με το αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ27) [1]. Λίγεσ ςτακερζσ ευρυηωνικζσ
γραμμζσ είχαν ταχφτθτεσ πάνω από 10Mbps (8,3% των γραμμϊν το 2011, ενϊ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ
τθσ ΕΕ27 ιταν 48,4%) και καμιά ςτακερι ευρυηωνικι γραμμι δεν είχε ταχφτθτα πάνω από 30Mbps το
2011 (ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 11,8%) [1].
το παρόν ςτάδιο, ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ αυξάνει τισ ταχφτθτεσ των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν
γραμμϊν με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ADSL2+ μζχρι και 18Mbps ανάλογα με τθν απόςταςθ από το
τθλεφωνικό κζντρο κακϊσ και αντικακιςτά μζροσ του δικτφου του με εξοπλιςμό VDSL για ταχφτθτεσ
πάνω από 30Mbps. Επίςθσ, ο εναλλακτικόσ καλωδιακόσ παροχζασ επεκτείνει το δίκτυο του και ςε
άλλεσ αςτικζσ περιοχζσ και ταυτόχρονα αναβακμίηει τισ ταχφτθτεσ του δικτφου του, με τθν χριςθ τθσ
τεχνολογίασ Docsis 3.0, για παροχι ςυνδζςεων με ταχφτθτεσ μεγαλφτερεσ των 30Mbps.

B.

Δίκτυα υψθλϊν (τουλάχιςτον 30Mbps) και υπερ-υψθλϊν ταχυτιτων (τουλάχιςτον
100Mbps)

(i)
Κινθτι Σθλεφωνία - Δίκτυα Σζταρτθσ Γενιάσ (4G)
τθν Κφπρο δε λειτουργοφν ακόμθ δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ τζταρτθσ γενιάσ, τα οποία κα παρζχουν
υψθλζσ ταχφτθτεσ πρόςβαςθσ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ διαδικαςία
αδειοδότθςθσ επιπλζον φάςματοσ κακϊσ και τροποποίθςθσ των υφιςτάμενων αδειϊν κινθτισ
τθλεφωνίασ.
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(ii)
τακερά Δίκτυα - Δίκτυα Πρόςβαςθσ Νζασ Γενιάσ
τθν Κφπρο, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν Παράγραφο Α (ii) πιο πάνω, ζχουν αρχίςει να λειτουργοφν δίκτυα
πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ με τεχνολογίεσ VDSL και Cable Docsis 3.0, τα οποία παρζχουν ταχφτθτεσ πάνω
από 30Mbps, ενϊ Δίκτυα Οπτικϊν Ινϊν ςτα Τποςτατικά δεν λειτουργοφν ακόμθ.
Γ.

Διείςδυςθ Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν

(i)

Κινθτζσ Ευρυηωνικζσ Τπθρεςίεσ

τθν Κφπρο θ διείςδυςθ ςτισ κινθτζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ιταν 3,4/100 γραμμζσ, το 2011, ενϊ ο
μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 8,1γραμμζσ /100 πλθκυςμοφ [1]. Η χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου για
πρόςβαςθ μόνο ςτο Διαδίκτυο ιταν 3,9%, το 2011, ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 11,8% [1].
φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ Κφπρου ςε ςχζςθ με το 2012 [2], 18,6% των
νοικοκυριϊν ζχουν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με κινθτι ςφνδεςθ είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου είτε
μζςω κάρτασ ι USB.
(ii)

τακερζσ Ευρυηωνικζσ Τπθρεςίεσ

Σο ποςοςτό των νοικοκυριϊν που είχαν ςτακερι ευρυηωνικι πρόςβαςθ ιταν 55,5%, το 2011, ενϊ ο
αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 67,3% [1] (Γράφθμα 3). Επιπλζον, από το Γράφθμα 3 φαίνεται
ότι το ποςοςτό τθσ διείςδυςθσ των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν δικτφων ςτα νοικοκυριά ςτθν Κφπρο είχε
αυξθτικι πορεία, ειδικά μεταξφ του 2010 και του 2011. φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ τατιςτικισ
Τπθρεςίασ Κφπρου ςε ςχζςθ με το 2012 [2], το ποςοςτό των νοικοκυριϊν που είχαν ςτακερι
ευρυηωνικι πρόςβαςθ ιταν 61,8%.
Αντίςτοιχα, το ποςοςτό των επιχειριςεων που είχαν ςτακερι ευρυηωνικι πρόςβαςθ ιταν 88,3% το
2011 και ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 86,5% [1], ενϊ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ
τατιςτικισ Τπθρεςίασ Κφπρου ςε ςχζςθ με το 2012 [2], το ποςοςτό των επιχειριςεων που είχαν
ςτακερι ευρυηωνικι πρόςβαςθ ιταν 98,3%.

Γράφθμα 3: Ποςοςτό των νοικοκυριϊν με ςτακερι ευρυηωνικι πρόςβαςθ
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2.1.1.1 υμπεράςματα
Από τθν πιο πάνω ανάλυςθ εξάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα:
(i)
Ο πρϊτοσ ευρυηωνικόσ ςτόχοσ, δθλαδι όλα τα νοικοκυριά τθσ Κφπρου να ζχουν δυνατότθτα
πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο με ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 2Mbps, ζχει επιτευχκεί.
(ii)
Χρειάηεται να επικεντρωκοφμε ςτθν επίτευξθ των υπόλοιπων ευρυηωνικϊν ςτόχων, δθλαδι τθν
ανάπτυξθ υψθλϊν και υπζρ υψθλϊν ευρυηωνικϊν δικτφων, τόςο ενςφρματων όςο και
αςφρματων.
(iii)
Διείςδυςθ Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν:
a. Σο ποςοςτό των επιχειριςεων που είχαν ςτακερι ευρυηωνικι πρόςβαςθ είναι
μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ27 και επιπρόςκετα το 2012 αυξικθκε κατά 10%.
b. Σο ποςοςτό των νοικοκυριϊν που είχαν ςτακερι ευρυηωνικι πρόςβαςθ είναι
χαμθλότερο από το μζςο όρο τθσ ΕΕ27, παρόλο που τα τελευταία χρόνια ακολουκεί
αυξθτικό ρυκμό.
c. H διείςδυςθ ςτισ κινθτζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ είναι πολφ χαμθλι.
d. υνεπϊσ, χρειάηεται να επιμζνουμε ςε δράςεισ πιο ςτοχευμζνεσ που κα αυξιςουν τόςο
τθν ςτακερι ευρυηωνικι διείςδυςθ ςτα νοικοκυριά όςο και τθ διείςδυςθ ςτισ κινθτζσ
ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ με δράςεισ όπωσ ο ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ όλων των πολιτϊν
με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των θλεκτρονικά αναλφάβθτων ςτθν Κφπρο (βλ
Κεφάλαιο 2.3.3) κακϊσ και θ μείωςθ των τιμϊν των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν (βλ
Μζτρο 3 πιο κάτω). Επίςθσ, θ ανάπτυξθ περιςςότερων υπθρεςιϊν από το δθμόςιο και
ευρφτερο δθμόςιο τομζα κα βοθκιςει ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτθν αφξθςθ τθσ
διείςδυςθσ ςε ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ.

2.1.2 Πρόοδοσ των Δράςεων
Από τισ 19 υφιςτάμενεσ δράςεισ του τόχου 1:
(i) 2 δράςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί (Δράςθ 1.1, 5.1),
(ii) 3 δράςεισ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςεισ 1.3, 4.1, 5.8),
(iii) 6 δράςεισ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ με κακυςτζρθςθ (Δράςεισ 1.4, 2.1, 3.2, 4.2, 5.2, 5.5),
(iv) 3 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει ακόμθ, ενϊ ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν, οπότε ζχουν
κακυςτεριςει (Δράςεισ 1.2, 5.3, 5.7),
(v) 3 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει, γιατί δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν (Δράςεισ 4.3,
5.4, 5.6),
(vi) 2 δράςεισ κα διαγραφοφν (Δράςθ 1.4 κα διαγραφεί αφοφ επικαλφπτεται με τθ Δράςθ 4.2 και
Δράςθ 3.1 κα διαγραφεί αφοφ επικαλφπτεται με τθ Δράςθ 3.2 – βλ Κεφάλαιο 2.1.3) και
υγκεκριμζνα:


Μζτρο 1: Προϊκθςθ τακεροφ Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου
το Μζτρο αυτό ζχει υλοποιθκεί θ Δράςθ 1.1 που αφορά τθν ενςωμάτωςθ των νζων ευρωπαϊκϊν
οδθγιϊν ςτισ νομοκεςίεσ του ΣΗΕ και ΓΕΡΗΕΣ, ενϊ οι υπόλοιπεσ δράςεισ που αφοροφν ρυκμιςτικά
κζματα ζχουν κακυςτεριςει κυρίωσ λόγω μθ ζγκαιρθσ ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του ΓΕΡΗΕΣ
κακϊσ και αναμονισ ζκδοςθσ ρυκμιςτικϊν νομοκεςιϊν/ ςυςτάςεων από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Οι δράςεισ αυτζσ αναμζνεται να προχωριςουν εντόσ του 2013. (Δράςεισ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).
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Μζτρο 2: Αδειοδότθςθ Αςφρματων Δικτφων
Η αδειοδότθςθ των ραδιοςυχνοτιτων για τθ λειτουργία δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
βρίςκεται ςε εξζλιξθ και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτο 2013. Με το επιπλζον φάςμα που κα δοκεί
ςτθν αγορά κακϊσ και με τθν τροποποίθςθ των υφιςτάμενων αδειϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ζτςι
ϊςτε να επιτραπεί και θ λειτουργία κινθτϊν ευρυηωνικϊν δικτφων 4θσ γενιάσ, κα δοκεί θ
δυνατότθτα ςτθν αγορά να αναπτφξει τζτοια δίκτυα και να παρζχει νζεσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ
ςτουσ πολίτεσ. (Δράςθ 2.1)



Μζτρο 3: Προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ και μείωςθ τιμϊν
Η διεφρυνςθ του Παρατθρθτθρίου Αγοράσ του ΓΕΡΗΕΣ ζχει κακυςτεριςει κυρίωσ λόγω μθ ζγκαιρθσ
ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του ΓΕΡΗΕΣ και αναμζνεται να προχωριςει μζςα ςτο 2013. (Δράςεισ
3.1, 3.2)



Μζτρο 4: Δθμιουργία Παγκφπριου Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν ςτο Τποςτατικό (FTTH)
Η δθμόςια διαβοφλευςθ για τθ ρφκμιςθ του δικτφου πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ και θ αξιολόγθςι τθσ
ολοκλθρϊκθκε εντόσ του χρονικοφ πλαιςίου που είχε τεκεί. Σο ΓΕΡΗΕΣ μετά τθ δθμόςια
διαβοφλευςθ ετοιμάηει το πλαίςιο ρφκμιςθσ για τα δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ. Παράλλθλα, το
ΓΕΡΗΕΣ και το ΣΗΕ βρίςκονται ςε επαφι με τθν αγορά (παροχείσ δικτφων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ)
και λειτουργοφν ωσ καταλφτθσ για τθν κατάλθξθ ςτθν καλφτερθ δυνατι λφςθ ςε ςχζςθ με τθν
ανάπτυξθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτα υποςτατικά κοινισ ωφελείασ. Αναμζνεται νζοσ κφκλοσ
ςυναντιςεων και κατάλθξθ νωρίσ το 2013. Επίςθσ θ μελζτθ του ενδεχομζνου να επιχορθγθκεί θ
αλλαγι τθσ εςωτερικισ καλωδίωςθσ ςτα υποςτατικά πελατϊν (εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν,
τερματικϊν κλπ) κα προχωριςει (Δράςεισ 4.1, 4.2, 4.3).



Μζτρο 5: Αςφάλεια Δικτφων και Πλθροφοριϊν
Η Δράςθ 5.1 ολοκλθρϊκθκε, αφοφ τα ειςθγθτικά ζγγραφα ςτρατθγικισ για τθν αςφάλεια δικτφων
και πλθροφοριϊν κατατζκθκαν ςτο Τπουργείο υγκοινωνιϊν και Ζργων τον Απρίλιο του 2012 και
ζχουν εγκρικεί από το Τπουργικό υμβοφλιο το Φεβρουάριο του 2013. Η ζγκριςθ των εγγράφων
ςτρατθγικισ είναι πολφ ςθμαντικι, αφοφ αποτελεί προ-απαίτθςθ για να προχωριςει θ υλοποίθςθ
και των υπόλοιπων δράςεων για τθν αςφάλεια των δικτφων και πλθροφοριϊν, όπωσ θ δθμιουργία
του Κυβερνθτικοφ CERT, ο καταρτιςμόσ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθν προςταςία Κρίςιμων
Τποδομϊν Πλθροφοριϊν (CIIP), ο καταρτιςμόσ ςχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν προςταςία
Κρίςιμων Τποδομϊν Πλθροφοριϊν κλπ. (Δράςεισ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,5.7, 5.8).

Η πρόοδοσ των δράςεων αναλυτικά δίνεται ςτο Παράρτθμα 1.

2.1.3 Ανακεϊρθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων
Κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ ανακεωροφνται ωσ εξισ:


Μζτρο 1: Προϊκθςθ τακεροφ Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου
Η «Δράςθ 1.5: Προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διαφόρων φορζων, ζτςι ϊςτε οι
ςυνολικζσ επενδφςεισ να είναι ςυμφζρουςεσ και υλοποιιςιμεσ.»
ενςωματϊνεται
ςτθ Δράςθ 4.2, που αφορά τθν εντατικοποίθςθ των διαβουλεφςεων μεταξφ των φορζων τθσ
αγοράσ και διαμόρφωςθ τελικισ επιλογισ του τφπου του δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτα υποςτατικά
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(FTTH) κακϊσ και ςαφοφσ χρονοδιαγράμματοσ για τθν υλοποίθςι του εντόσ του δεφτερου
εξαμινου του 2012.


Μζτρο 2: Αδειοδότθςθ Αςφρματων Δικτφων
Η «Δράςθ 2.1: Ετοιμαςία χεδίου Αδειοδότθςθσ χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων (με ςυγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα) για λειτουργία δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όλων των τεχνολογιϊν που
ανικουν ςτθν οικογζνεια IMT (International Mobile Telecommunications) όπωσ GSM, UMTS, LTE,
WiMax, μζχρι το πρϊτο εξάμθνο 2012. το χζδιο κα κακοριςτεί θ γενικι πολιτικι αδειοδότθςθσ
του ραδιοφάςματοσ για λειτουργία δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και κα ςυμπεριλθφκοφν
πρόνοιεσ όπωσ τεχνολογικι ουδετερότθτα, οι οποίεσ κα βαςίηονται ςτο πρόγραμμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Πολιτικισ Ραδιοφάςματοσ. Επιπλζον, κα ςυμπεριλθφκεί θ επιβολι ςυγκεκριμζνων
υποχρεϊςεων ςτουσ κατόχουσ αδειϊν ραδιοεπικοινωνιϊν (όπου είναι εφικτό) όπωσ γεωγραφικισ
κάλυψθσ και ταχφτθτασ πρόςβαςθσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του τόχου 1.1 –φνδεςθ τθσ
Κφπρου.»
τροποποιείται και γίνεται:
«Δράςθ 2.1: Χοριγθςθ εξουςιοδοτιςεων για τθ χριςθ του φάςματοσ για τθν εγκατάςταςθ και
λειτουργία αςφρματων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν για τθν παροχι ευρυηωνικϊν
υπθρεςιϊν. Η χοριγθςθ των εξουςιοδοτιςεων κα γίνει μζςω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Μζςω
τθσ διαδικαςία αυτισ κα εξουςιοδοτθκεί θ χριςθ των ραδιοςυχνοτιτων ςτισ ηϊνεσ των 800MHz,
900MHz, 1800MHz, 2100MHz και 2600MHz, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ ςχετικζσ Αποφάςεισ τθσ
ΕΕ. Οι εν λόγω ραδιοςυχνότθτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ λειτουργία αςφρματων
δικτφων 3θσ και 4θσ γενιάσ (3G/4G) για τθν παροχι νζων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και πακζτων
υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ. Οι εξουςιοδοτιςεισ κα περιλαμβάνουν πρόνοιεσ, όπωσ τεχνολογικι
ουδετερότθτα, ουδετερότθτα υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ γεωγραφικισ
κάλυψθσ και ταχφτθτασ πρόςβαςθσ, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του τόχου 1.1 –φνδεςθ τθσ
Κφπρου.
Η αλλαγι αυτι προκφπτει από το γεγονόσ ότι το ΣΗΕ ζχει ιδθ προχωριςει ςε δθμοςίευςθ
δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τθν αδειοδότθςθ του ραδιοφάςματοσ για λειτουργία δικτφων
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςτο οποίο γίνεται αναφορά ςτα πλάνα αδειοδότθςθσ του
ραδιοφάςματοσ. Σο ΣΗΕ κα προχωριςει με τθν εν λόγω αδειοδότθςθ του ραδιοφάςματοσ, θ οποία
αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2013.



Μζτρο 3: Προϊκθςθ του Ανταγωνιςμοφ και Μείωςθ Σιμϊν
Η «Δράςθ 3.1: Αξιολόγθςθ των τάςεων των καταναλωτϊν, εντόσ του 2011, αναφορικά με τθν
ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ προϊόντων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ζναντι τθσ
πολιτικισ δεςμοποίθςθσ υπθρεςιϊν (3ple, 4ple play) που φαίνεται να υιοκετοφν οι παροχείσ ςτθν
αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. τόχοσ τθσ άςκθςθσ κα είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
αναφορικά με τθν προςιτότθτα τθσ λιανικισ τιμολόγθςθσ προϊόντων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και θ
ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματολογίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα που δυνατόν να προκφψουν από τθν
Δράςθ 1.4 (ii).»
ενςωματϊνεται
ςτθ Δράςθ 3.2, θ οποία εντάςςεται ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Παρατθρθτθρίου Αγοράσ
του ΓΕΡΗΕΣ. Σο ΓΕΡΗΕΣ με τθ ςυμμετοχι του τθν περίοδο 2012-2015 ςτο ζργο «ΟΝΕ», το οποίο
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χρθματοδοτείται από τθν ΕΕ και ςκοπό ζχει τθ διάχυςθ γνϊςθσ και πρακτικϊν ςτον ευρωπαϊκό
χϊρο μεταξφ Παρατθρθτθρίων Αγοράσ Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν αναμζνει ότι κα εμπλουτίςει τθ
δραςτθριότθτά του αυτι.
Όλεσ οι δράςεισ ζτςι όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ζγγραφο τθσ Ψθφιακισ
τρατθγικισ τθσ Κφπρου.

2.1.4 Ειςθγιςεισ για Άμεςθ Τλοποίθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων και Ειςαγωγι Νζων Δράςεων
Με βάςθ τα πιο πάνω υμπεράςματα (βλ Κεφάλαιο 2.1.1.1 θμείο (ii)) διαφαίνεται ότι κα πρζπει να
δοκεί ζμφαςθ ςτισ δράςεισ που αφοροφν τθν ανάπτυξθ δικτφων υψθλϊν και υπερ-υψθλϊν ταχυτιτων
ςτθν Κφπρο.
Σα δίκτυα υψθλϊν και υπερ-υψθλϊν ταχυτιτων αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ
οικονομίασ και χωρίσ τθν υποδομι αυτι ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud
computing), θλ-υγείασ, ζξυπνεσ πόλεισ, ζξυπνοι μετρθτζσ, θλ-εκπαίδευςθσ δεν κα μποροφν να
προςφερκοφν. Από τισ υπθρεςίεσ υπολογιςτικοφ νζφουσ μποροφν να επωφελθκοφν οι μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ (περίπου 3,500 επιχειριςεισ) και κυρίωσ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (λιγότερουσ από 10
υπαλλιλουσ) που ςτθν Κφπρο αποτελοφν τθν πλειονότθτα των επιχειριςεων (περίπου 30,000
επιχειριςεισ), ζτςι ϊςτε οι επιχειριςεισ αυτζσ να αυξιςουν τθν παραγωγικότθτα και τθν
ανταγωνιςτικότθτα τουσ.
Παράλλθλα, θ δθμιουργία των δικτφων αυτϊν αποτελεί προ-απαίτθςθ για τθν επίτευξθ τθσ πλιρουσ
λειτουργικισ Ψθφιακισ Ενιαίασ Αγοράσ, ζωσ το 2015, όπου ςφμφωνα με τα υμπεράςματα του
Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου τον Οκτϊβριο του 2012 [3] κα ςυνεπαγόταν πικανϊσ πρόςκετθ ανάπτυξθ
κατά 4% για τθν περίοδο ζωσ το 2020. Με τθν ενιαία ψθφιακι αγορά, οι επιχειριςεισ μποροφν να
επωφελθκοφν από τισ προοπτικζσ και τισ νζεσ δυνατότθτεσ που αυτι προςφζρει για να αυξιςουν το
κφκλο εργαςιϊν τουσ και να αναπτφξουν το θλεκτρονικό εμπόριο.
Επίςθσ, θ ανάπτυξθ των δικτφων αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τον τομζα τθσ ενζργειασ μποροφν να
δθμιουργιςουν ελπιδοφόρα προοπτικι για τθν Κφπρο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Αν. Μεςογείου. ε
μια τζτοια περίπτωςθ θ ςτοχευόμενθ αγορά πολλαπλαςιάηεται, δθμιουργοφνται προοπτικζσ ευρφτερθσ
χριςθσ των υποδομϊν ςτθν Κφπρο και παράλλθλα κακίςταται θ χϊρα ελκυςτικόσ προοριςμόσ
επενδφςεων ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν από εταιρείεσ τθλεπικοινωνιϊν και πλθροφορικισ (ΣΠΕ)
και επενδυτικά ταμεία.
Η δθμιουργία των δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν πρζπει να ςυμπλθρϊνεται με τθν αςφάλεια των
δικτφων και τθν αςφάλεια τθσ πλθροφορίασ που διακινείται ςε αυτά, ζτςι ϊςτε να αυξθκεί θ
εμπιςτοςφνθ του κόςμου προσ τα δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
που αυτά παρζχουν.
Ωσ εκ τοφτου για το 2013, προτείνουμε όπωσ επικεντρωκοφμε ςτθν υλοποίθςθ των ακόλουκων
υφιςτάμενων δράςεων, οι οποίεσ αποτελοφν προτεραιότθτα και ςτθν Ετιςια Επιςκόπθςθ για τθν
Ανάπτυξθ 2013 [4], ςτθν οποία αναφζρεται ότι πρζπει να δοκοφν τα ςωςτά κίνθτρα για τθ γριγορθ
ανάπτυξθ δικτφων υψθλϊν και υπερ-υψθλϊν ταχυτιτων κακϊσ και να διατεκεί το φάςμα για τθν
ανάπτυξθ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων κακϊσ και τθσ αςφάλειασ δικτφων και υποδομϊν:
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Άμεςθ Τλοποίθςθ των Ακόλουκων Τφιςτάμενων Δράςεων για το 2013:
 Δράςθ 2.1: Χοριγθςθ εξουςιοδοτιςεων για τθν χριςθ του φάςματοσ για τθν εγκατάςταςθ και
λειτουργία αςφρματων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν για τθν παροχι ευρυηωνικϊν
υπθρεςιϊν. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΗΕ)


Δράςθ 4.2: Εντατικοποίθςθ των διαβουλεφςεων μεταξφ των φορζων τθσ αγοράσ και
διαμόρφωςθ τελικισ επιλογισ του τφπου του δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτο υποςτατικό κακϊσ και
ςαφοφσ χρονοδιαγράμματοσ για τθν υλοποίθςι του, λόγω του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. (Αρμόδιοσ
Φορζασ ΓΕΡΗΕΣ)



Δράςθ 5.2: Προϊκθςθ των δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ λειτουργικότθτασ Κυβερνθτικοφ
CERT. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΤΠ)



Δράςθ 5.5: Καταρτιςμόσ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθν προςταςία Κρίςιμων Τποδομϊν
Πλθροφοριϊν (CIIP). (Αρμόδιοσ Φορζασ ΓΕΡΗΕΣ)

Προτείνουμε επίςθσ τθν ακόλουκθ νζα δράςθ που αφορά τθν χρθματοδότθςθ των δικτφων νζασ
γενιάσ:
Νζα Δράςθ:
 Δράςθ 4.4: Ετοιμαςία εκνικοφ ευρυηωνικοφ πλάνου για τθν ανάπτυξθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτα
υποςτατικά (FTTH) και εξεφρεςθ χρθματοδότθςθσ από Κοινοτικοφσ πόρουσ. (Αρμόδιοσ Φορζασ
ΣΗΕ).

2.2

τόχοσ 2 – Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Παροχι Δθμόςιων
Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν

Ο «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» αφορά τθ χριςθ των ΣΠΕ από τθν Κυβζρνθςθ για να γίνει
πιο αποτελεςματικι και αποδοτικι ςτθν εςωτερικι τθσ λειτουργία, ενϊ θ «παροχι δθμόςιων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν» αφορά τθν ανάπτυξθ δθμόςιων υπθρεςιϊν για αντικατάςταςθ, διεφρυνςθ
και εκςυγχρονιςμό των διεπαφϊν του κράτουσ με τον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ (e-government
services).
Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μποροφν με τθ χριςθ των ΣΠΕ να εξυπθρετιςουν καλφτερα τον πολίτθ και τισ
επιχειριςεισ κακϊσ και να μειϊςουν ςθμαντικά το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Οι
δθμόςιεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να είναι υψθλοφ επιπζδου και να διακατζχονται από
αςφάλεια. Επίςθσ πρζπει να είναι απλζσ, κατανοθτζσ και ελκυςτικζσ ςτουσ πολίτεσ, να ζχουν δθλαδι
επίκεντρο τον πολίτθ, ξεφεφγοντασ από το one-size-fits-all και προχωρϊντασ ςε πιο εξατομικευμζνεσ
λφςεισ, και παράλλθλα να επιτρζπουν τθ διαδραςτικότθτα και τθ ςυναλλαγι. Η παροχι δθμόςιων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν πρζπει να απλουςτεφει τισ διαδικαςίεσ και να δθμιουργεί ευνοϊκό κλίμα για
προϊκθςθ των επενδφςεων ςε διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Επιπλζον, ο ςχεδιαςμόσ και θ
υλοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν πρζπει να λαμβάνει υπόψθ και τισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ,
ζτςι ϊςτε όλοι οι πολίτεσ να μποροφν να τισ χρθςιμοποιοφν.
Η παροχι δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, με φιλικό και ελκυςτικό τρόπο, κα βοθκιςει τον πολίτθ
να τισ ςυνδζςει με τισ κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ και τελικά κα βοθκιςει ςτθν καλλιζργεια
ψθφιακισ κουλτοφρασ.
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Παράλλθλα, θ Κυβζρνθςθ με τθ χριςθ των ΣΠΕ μπορεί να προβάλει τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ
Κφπρου και να προωκιςει τον πολφ ςθμαντικό τομζα του τουριςμοφ. Επιπρόςκετα, θ τεχνολογία
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί προσ όφελοσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ εξάςκθςθσ των
πολιτικϊν δικαιωμάτων του κάκε πολίτθ.

2.2.1 τατιςτικά Δεδομζνα
φμφωνα με το Γράφθμα 4 [1], το ποςοςτό των βαςικϊν κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ1
που είναι διακζςιμεσ πλιρωσ θλεκτρονικά (full online)2 ςτθν Κφπρο ιταν 41,7% ,το 2010, ενϊ ο
αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 80,9%. Επίςθσ, από το Γράφθμα 4 φαίνεται ότι παρά το γεγονόσ
ότι ςτθν Κφπρο υπάρχει ανοδικι πορεία τθν περίοδο 2009-2010, εντοφτοισ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ
τθσ ΕΕ27 ζχει πολφ μεγαλφτερθ ανοδικι πορεία.
ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ο λόγοσ που δεν ζχουμε φτάςει ςτθ διακεςιμότθτα των βαςικϊν
κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ πλιρωσ θλεκτρονικά, ζχει να κάνει με τθν υφιςτάμενθ
νομοκεςία θ οποία δεν επιτρζπει τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ θλεκτρονικά. Για παράδειγμα, για τθν
υπθρεςία «Διλωςθ προσ τθν αςτυνομία ςε περίπτωςθ κλοπισ», ο πολίτθσ χρειάηεται να επιςκεφτεί
αυτοπροςϊπωσ το τοπικό αςτυνομικό τμιμα για να κάνει τθ ςχετικι διλωςθ. Η παροχι τθσ υπθρεςίασ
πικανόν να μπορεί να γίνεται θλεκτρονικά ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.

Γράφθμα 4: Σο ποςοςτό των βαςικϊν υπθρεςιϊν βαςικϊν κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν που είναι διακζςιμεσ
προσ τουσ πολίτεσ πλιρωσ θλεκτρονικά (full online)
1

2

Οι βαςικζσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ για τουσ πολίτεσ είναι 12. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν διλωςθ του φόρου
ειςοδιματοσ, εξεφρεςθ εργαςίασ, επιδόματα, προςωπικά ζγγραφα (διαβατιρια, άδεια οδιγθςθσ κ.λπ.), εγγραφι
αυτοκινιτου, οικοδομικζσ άδειεσ, διλωςθ ςτθν αςτυνομία, δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, πιςτοποιθτικά, εγγραφι ςτθν ανϊτερθ
εκπαίδευςθ, υπθρεςίεσ υγείασ, διλωςθ μετακόμιςθσ (αλλαγι διεφκυνςθσ).
Η πλιρθσ διακεςιμότθτα μιασ υπθρεςίασ θλεκτρονικά ςθμαίνει ότι μια δθμόςια υπθρεςία παρζχεται επιγραμμικά χωρίσ
τθν ανάγκθ κακόλου επικοινωνίασ του πολίτθ/επιχείρθςθσ με το δθμόςιο τομζα με παραδοςιακοφσ τρόπουσ.
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φμφωνα με το Γράφθμα 5 [1], το ποςοςτό των βαςικϊν κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν προσ τισ
επιχειριςεισ3 που είναι διακζςιμεσ πλιρωσ θλεκτρονικά (full online)4 ςτθν Κφπρο ιταν 75%, το 2010,
ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 89,4%.

Γράφθμα 5: Σο ποςοςτό των βαςικϊν κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν που είναι διακζςιμεσ προσ τισ επιχειριςεισ
πλιρωσ θλεκτρονικά (full online)

φμφωνα με το Γράφθμα 6 [1], το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που ςυναλλάςςεται θλεκτρονικά με το
δθμόςιο τομζα (εξαςφάλιςθ πλθροφοριϊν, παραλαβι εντφπων και επιςτροφι ςυμπλθρωμζνων
εντφπων) ιταν 29,2%, το 2011, ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 ιταν 41%. Παρά το γεγονόσ ότι θ Κφπροσ
είναι πίςω από το μζςο όροσ τθσ ΕΕ27, εντοφτοισ υπιρξε αφξθςθ ςτο ποςοςτό του πλθκυςμοφ και αυτό
φαίνεται από το γεγονόσ ότι το 2010 το ποςοςτό ιταν 25,4% ςε ςχζςθ με το 2011 που ιταν 29,2%.

3

4

Οι βαςικζσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ για τισ επιχειριςεισ είναι 8. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν διλωςθ του φόρου
ειςοδιματοσ, παροχι ωφελθμάτων κοινωνικϊν αςφαλίςεων, ΦΠΑ, ζναρξθ επιχείρθςθσ, ςτατιςτικά δεδομζνα, δθμόςιεσ
προςφορζσ, δθλϊςεισ τελωνίου, περιβαλλοντικζσ άδειεσ.
Η πλιρθσ διακεςιμότθτα μιασ υπθρεςίασ θλεκτρονικά ςθμαίνει ότι μια δθμόςια υπθρεςία παρζχεται επιγραμμικά χωρίσ
τθν ανάγκθ κακόλου επικοινωνίασ του πολίτθ/επιχείρθςθσ με το δθμόςιο τομζα με παραδοςιακοφσ τρόπουσ.
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Γράφθμα 6: Σο ποςοςτό του πλθκυςμοφ που ςυναλλάςςεται θλεκτρονικά με το δθμόςιο τομζα.

φμφωνα με το Γράφθμα 7 [1], το ποςοςτό των επιχειριςεων ςτθν Κφπρο που ςυναλλάςςεται
θλεκτρονικά με το δθμόςιο τομζα ιταν 80,9%, το 2011, ςε ςχζςθ με το 83,8% του μζςου όρου τθσ ΕΕ27,
δθλαδι ιταν πολφ κοντά ςτο μζςο όρο, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι οι επιχειριςεισ ςτθν Κφπρο
επιλζγουν να ςυναλλάςςονται με τθν κυβζρνθςθ θλεκτρονικά.

Γράφθμα 7: Σο ποςοςτό των επιχειριςεων που ςυναλλάςςεται θλεκτρονικά με το δθμόςιο τομζα.
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Από το Γράφθμα 8 [2], φαίνεται ότι από τισ επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο, το 2012, θ
πλειοψθφία ςυναλλάςςεται θλεκτρονικά με το δθμόςιο τομζα κυρίωσ για τθν εξαςφάλιςθ
πλθροφοριϊν (88,4% των επιχειριςεων) και για τθν παραλαβι εντφπων ςε θλεκτρονικι μορφι (84,87%
των επιχειριςεων). ε πολφ λιγότερο ποςοςτό, οι επιχειριςεισ ςυναλλάςςονται με το δθμόςιο τομζα
για τθν επιςτροφι ςυμπλθρωμζνων εντφπων (36,36% των επιχειριςεων) και για τθ διαχείριςθ
διοικθτικισ υπόκεςθσ αποκλειςτικά με θλεκτρονικι μορφι (18,4% των επιχειριςεων). Σο γεγονόσ ότι
οι επιχειριςεισ δε ςυναλλάςςονται με το δθμόςιο τομζα για τθν πλιρθ εξυπθρζτθςθ τουσ θλεκτρονικά
πικανόν να ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι πολλζσ υπθρεςίεσ δεν προςφζρονται προσ τισ επιχειριςεισ πλιρωσ
θλεκτρονικά (βλ Γράφθμα 5 πιο πάνω).

Γράφθμα 8: Χριςθ του Διαδικτφου από τισ Επιχειριςεισ για εξυπθρζτθςθ από τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ (% ποςοςτό
των επιχειριςεων που χρθςιμοποίθςαν το Διαδίκτυο)

2.2.1.1 υμπεράςματα:
Από τθν πιο πάνω ανάλυςθ εξάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα:
(i) Η παροχι (supply) θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν ζχει αυξθκεί τόςο για τισ επιχειριςεισ όςο
και για τουσ πολίτεσ. Ο ςτόχοσ όμωσ για γενικότερθ αναδιοργάνωςθ και εκςυγχρονιςμό του
δθμόςιου τομζα και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, με τθν ευρεία χριςθ των ΣΠΕ, παραμζνει και
χρειάηεται να εντατικοποιθκεί, με επικζντρωςθ:
a. ςτθν ευρεία χριςθ των ΣΠΕ ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ, με ςτόχο θ Κυβζρνθςθ και θ τοπικι
αυτοδιοίκθςθ να λειτουργοφν χωρίσ χαρτί μζχρι το 2020, και
b. ςτθν παροχι περιςςότερων υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, πλιρωσ επιγραμμικά,
χωρίσ να χρειάηεται θ φυςικι παρουςία του πολίτθ/ επιχειριςεισ ςε κανζνα ςτάδιο τθσ
διαδικαςίασ. Οι υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κα πρζπει να ςχεδιάηονται ςφμφωνα
με τισ ανάγκεσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων για να βελτιϊνουν τόςο τθν ταχφτθτα όςον
και τθν ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Παράλλθλα κα πρζπει να αρκοφν τα
οποιαδιποτε εμπόδια για να μπορεί μια υπθρεςία να προςφερκεί πλιρωσ θλεκτρονικά, όπωσ
είναι θ τροποποίθςθ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν/νομοκεςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μπορζςουν να
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παρζχονται θλεκτρονικά οι υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ (από τισ 20 βαςικζσ) οι οποίεσ δεν μποροφν
να παρζχονται ςτο παρόν ςτάδιο.
(ii) Η χριςθ (usage) των θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν ζχει αυξθκεί τόςο από τισ επιχειριςεισ
όςο και από τουσ πολίτεσ. Χρειάηεται όμωσ περιςςότερθ ενθμζρωςθ, κυρίωσ του απλοφ πολίτθ,
για τισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (βλ Κεφάλαιο 2.7 που αφορά τθν
επικοινωνιακι πολιτικι) κακϊσ και παροχι περιςςότερων κινιτρων, κυρίωσ ςτουσ πολίτεσ, και
επαναξιολόγθςθ των υφιςτάμενων κινιτρων για τθν χριςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν (βλ Δράςθ
7.10), με ςτόχο να πολλαπλαςιαςτεί θ χριςθ και εκμετάλλευςθ τουσ. χετικό είναι επίςθσ το
Κεφάλαιο 2.3 που αφορά τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν Ψθφιακι Κφπρο με διάφορεσ
ςτοχευμζνεσ εκπαιδεφςεισ για απόκτθςθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων του πλθκυςμοφ.

2.2.2 Πρόοδοσ των Δράςεων
Από τισ 50 υφιςτάμενεσ δράςεισ του τόχου 2:
(i) 4 δράςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί (Δράςεισ 7.8, 11.2, 12.2, 12.4),
(ii) 16 δράςεισ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςεισ 7.1, 7.4, 7.9,
7.10, 7.13, 7.18, 7.20, 8.1, 8.3, 9.2, 9.5, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.3),
(iii) 9 δράςεισ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ με κακυςτζρθςθ (Δράςεισ 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7, 9.1, 10.3,
13.1),
(iv) 2 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει, ενϊ ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν, οπότε ζχουν
κακυςτεριςει (Δράςεισ 7.6, 7.19),
(v) 16 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει, γιατί δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν (Δράςεισ 6.2,
7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.21, 7.22, 7.23, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 9.6, 13.2),
(vi) 1 δράςθ κα διαγραφεί (Δράςθ 9.3 κα διαγραφεί αφοφ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτθ Δράςθ 9.1), και
(vii) για 2 δράςεισ δε δόκθκαν ςτοιχεία (Δράςεισ 11.1, 12.1).
υγκεκριμζνα:


Μζτρο 6: Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν
Η μελζτθ για τθ δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου δικτφου, το οποίο να υποςτθρίηει όλεσ τισ
επικοινωνίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ (φωνι, δεδομζνα, εικόνα) είναι υπό εξζλιξθ και κα ολοκλθρωκεί
ςφντομα. Η μελζτθ κα καταδείξει κατά πόςο είναι προσ το ςυμφζρον του δθμόςιου τομζα να
προχωριςει με τθν υλοποίθςθ του εν λόγω δικτφου και ανάλογα κα παρκοφν αποφάςεισ για τθν
υλοποίθςθ του. Από τθν άλλθ ο προγραμματιςμόσ του ΚΕΑΔ να αναπτφξει προθγμζνεσ υποδομζσ
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι κοινότθτα δεν ζχει προχωριςει, επειδι δεν ζχει
εξαςφαλιςτεί θ ςχετικι Κυβερνθτικι Χορθγία. (Δράςεισ 6.1, 6.2, 6.3).



Μζτρο 7: Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Η επζκταςθ του ςυςτιματοσ αυτοματοποίθςθσ γραφείου ςε όλα τα Σμιματα/Τπθρεςίεσ του
δθμόςιου τομζα προχωρά και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το 2014. Επίςθσ, προχωρά θ
υλοποίθςθ (και αναμζνεται θ λειτουργία τθσ το 1ο εξάμθνο του 2014) τθσ κυβερνθτικισ
διαδικτυακισ διόδου αςφάλειασ που κα επιτρζπει και τθν επιγραμμικι (online) πλθρωμι (epayment) για όλεσ τισ θ-υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα απαιτοφν πλθρωμι και κα παρζχονται μζςω τθσ
διόδου. Η υλοποίθςθ τθσ κυβερνθτικισ αποκικθσ πλθροφοριϊν είναι υπό εξζλιξθ και τθν 1θ
Μαρτίου 2013 υπεγράφθ θ ςχετικι ςφμβαςθ. Η θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ κυβερνθτικισ
αποκικθσ πλθροφοριϊν ζχει κακοριςτεί θ 2/4/2013, θ υλοποίθςθ του ζργου κα ζχει διάρκεια 31
μινεσ και θ λειτουργία του αναμζνεται να αρχίςει το 2015. Η υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ δικτφων και ςυςτθμάτων βρίςκεται ςε εφαρμογι υπό πιλοτικι βάςθ.
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Εντόσ του 2013 κα αρχίςει θ ςταδιακι λειτουργία ςτα υπόλοιπα Σμιματα/Τπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ
Τπθρεςίασ. Η ανακεϊρθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν πλθροφορικι ςτθ δθμόςια υπθρεςία, θ οποία
αναμζνεται να κακορίςει ανάμεςα ςε άλλα και τθν ανάπτυξθ περαιτζρω θλεκτρονικϊν δθμόςιων
υπθρεςιϊν, ζχει κακυςτεριςει, αλλά αναμζνεται ωσ θμερομθνία ζναρξθσ ο Μάιοσ 2013. Η παροχι
υπθρεςιϊν ςτο κοινό από τθν πφλθ ενιαίου κζντρου εξυπθρζτθςθσ (ΕΚΕ) ζχει αρχίςει και θ
επζκταςθ τθσ είναι επίςθσ υπό εξζλιξθ. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ υποβολισ εγγράφων για
εγγραφι εταιρειϊν μζςω του Διαδικτφου και θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε
εταιρεία (e-Filing) ζχει ολοκλθρωκεί και άρχιςε θ παροχι υπθρεςιϊν ςτο κοινό. Ολοκλθρϊκθκε
επίςθσ θ μελζτθ υποδομισ για τθ δθμιουργία Κζντρου Πλθροφορικισ (Data Center) για όλα τα
μθχανογραφθμζνα ςυςτιματα του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και θ
δθμιουργία του εν λόγω κζντρου ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον προχπολογιςμό που αφορά τθν περίοδο
2013-2015. Επιπλζον, ζχει γίνει θ ανακαίνιςθ / επζκταςθ του ΚΕΠ Λεμεςοφ, θ μεταςτζγαςθ του ΚΕΠ
Λάρνακασ ςε νζο χϊρο και θ ςφςταςθ του 7ου ΚΕΠ ςτθν ελεφκερθ Επαρχία Αμμοχϊςτου. Η
δθμιουργία και λειτουργία του Κζντρου Σθλε-εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ δεν ζχει ξεκινιςει, αφοφ
δεν ζχουν εξαςφαλιςτεί οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ. τα πλαίςια του ζργου «Κανϋτο θλεκτρονικά»
προςφζρονται κίνθτρα ςτον πολίτθ προκειμζνου να χρθςιμοποιεί τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα. Σζλοσ, ο εντοπιςμόσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν που δεν μποροφν να
προςφερκοφν πλιρωσ θλεκτρονικά, λόγω εμποδίων ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία (απαιτείται θ
τροποποίθςθ αυτϊν των νομοκεςιϊν) δεν ζχει προχωριςει. (Δράςεισ 7.1-7.23).


Μζτρο 8: Ηλεκτρονικι Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Η Ζνωςθ Διμων ζχει προκθρφξει διαγωνιςμό με κζμα τθν «Εξαςφάλιςθ υμβουλευτικϊν
Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ για τθ Δθμιουργία τθσ Αναγκαίασ Τποδομισ για τθν Ενιαία
Μθχανογράφθςθ των Διμων τθσ Κφπρου και για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ ςτουσ Διμουσ τθσ Κφπρου». Ο επιτυχϊν προςφοροδότθσ κα καταγράψει τθν
υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτουσ Διμουσ τθσ Κφπρου ςε ςχζςθ με τον τεχνολογικό εξοπλιςμό και τισ
διαδικαςίεσ, και ακολοφκωσ, κα ετοιμάςει εξειδικευμζνθ μελζτθ για τον τρόπο με τον οποίο κα
εφαρμοςτεί το Ενιαίο φςτθμα. Από τον επιτυχόντα προςφοροδότθ αναμζνεται θ υποβολι
αρικμοφ πικανϊν λφςεων/ςεναρίων ςτθ βάςθ μελζτθσ παρόμοιων ςυςτθμάτων τόςο ςτθν Κφπρο
όςο και ςτο εξωτερικό. Οι πικανζσ λφςεισ/ςενάρια κα ςυνοδεφονται από ςχετικι τεχνοοικονομικι
αξιολόγθςθ. Η εγκατάςταςθ ςε κάποιεσ κοινότθτεσ αρικμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με
γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ είναι υπό εξζλιξθ (Δράςεισ 8.1 – 8.5).



Μζτρο 9: Ηλεκτρονικι Τγεία
Η εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Τγείασ (ΟΠΤ) ςε όλα τα
νοςοκομεία και Κζντρα Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ, που περιλαμβάνει και τθ δθμιουργία
θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι κα επεκτακεί τθν περίοδο 2013-15 ςτο Μακάριο Νοςοκομείο
Λευκωςίασ και ςτο Γενικό Νοςοκομείο Πάφου. Η εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα νοςοκομεία και κζντρα υγείασ (αποκικθ, τιμολόγθςθ και
ςυνταγογράφθςθ) είναι επίςθσ υπό εξζλιξθ, κακϊσ και ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ
υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ (AAL) - με τα προγράμματα Σθλεπρομθκζασ και
Σθλεαποκατάςταςθσ (Δράςεισ 9.1-9.6).



Μζτρο 10: Ηλεκτρονικι Σαυτοποίθςθ και Ηλεκτρονικζσ Τπογραφζσ
Η δράςθ για τθν θ-ταυτότθτα, θ οποία κα περιλαμβάνει τθν προςωπικι ταυτότθτα, τα βιομετρικά
ςτοιχεία, τθν θλεκτρονικι υπογραφι και άλλα δεδομζνα, είναι υπό εξζλιξθ. Επίςθσ, θ εφαρμογι
του νομικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ κα ολοκλθρωκεί εντόσ του 2013. Η ανάλθψθ
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από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ (ΠΤΠ) προθγμζνων θλεκτρονικϊν
υπογραφϊν και ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα κα γίνει εντόσ του 2014 (Δράςεισ 10.1-10.3).


Μζτρο 11: Χριςθ των ΣΠΕ για προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου
Για τθν ετοιμαςία του ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου για προβολι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου με τθ χριςθ των ΣΠΕ δεν είχαμε καμιά ενθμζρωςθ. Ζχει ολοκλθρωκεί θ
ψθφιοποίθςθ των ςθμαντικότερων αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και θ ψθφιοποίθςθ
μιασ από τισ εκκζςεισ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ Κυπριακισ προεδρίασ του υμβουλίου τθσ
ΕΕ. Η επζκταςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και θ δθμιουργία
«ςυνδζςμων» (links) με τουσ αντίςτοιχουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κακϊσ και θ δράςθ που αφορά
τθ δθμιουργία τριςδιάςτατου ψθφιακοφ μουςείου είναι υπό εξζλιξθ. (Δράςεισ 11.1-11.4).



Μζτρο 12: Ηλεκτρονικόσ Σουριςμόσ
Για τθν ετοιμαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντασ με τθ χριςθ των
ΣΠΕ δεν είχαμε καμιά ενθμζρωςθ. Ζχουν ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία Κζντρου τθλε-εξυπθρζτθςθσ
και διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων για τουσ τουρίςτεσ και τουσ τουριςτικοφσ εταίρουσ, μζςω
ενόσ ενιαίου αρικμοφ, κακϊσ και θ δθμιουργία διαδικτυακοφ παρατθρθτθρίου τουριςμοφ. Η
ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου και θ προβολι των τουριςτικϊν αξιοκζατων τθσ Κφπρου
μζςω κοινωνικϊν δικτφων είναι ςυνεχισ δράςθ υπό εξζλιξθ (Δράςεισ 12.1-12.4).



Μζτρο 13: Δθμιουργία Πάρκου τθσ Γνϊςθσ
Τπάρχει πρόκεςθ για δθμοςίευςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ,
επενδυτζσ κ.ά. που επικυμοφν να εγκαταςτακοφν, ι/και να επενδφςουν και να εμπλακοφν ςτθ
δθμιουργία και λειτουργία του Επιςτθμονικοφ Σεχνολογικοφ Πάρκου – Πάρκου τθσ Γνϊςθσ. Γενικά
το όλο Μζτρο ζχει κακυςτεριςει (Δράςεισ 13.1, 13.2).

Η πρόοδοσ των δράςεων αναλυτικά δίνεται ςτο Παράρτθμα 1.

2.2.3 Ανακεϊρθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων
Κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ ανακεωροφνται ωσ εξισ:


Μζτρο 7: Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Η «Δράςθ 7.6: Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.»
ανακεωρείται και γίνεται:
«Δράςθ 7.6: Τλοποίθςθ Ενοποιθμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ που να περιλαμβάνει το
φςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (HRMS) και το φςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν
Πόρων (ERP)» ςφμφωνα με ςχετικι επιςτολι τθσ Γενικισ Λογίςτριασ τθσ Δθμοκρατίασ το Μάρτιο
του 2012.
Και
Η «Δράςθ 10.3: Ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν
και ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα.»
ανακεωρείται και γίνεται:
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«Δράςθ 10.3: Ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα»


Μζτρο 9: Ηλεκτρονικι Τγεία
Η «Δράςθ 9.3: Δθμιουργία Περιφερειακϊν Δικτφων Τγείασ (ΠΔΤ) για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν
μεταξφ όλων των νοςοκομείων, κζντρων υγείασ, περιφερειακϊν ιατρείων κακϊσ και ιδιωτϊν
γιατρϊν.»
ενςωματϊνεται
ςτθ «Δράςθ 9.1: Εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Τγείασ (ΟΠΤ) ςε
όλα τα νοςοκομεία και Κζντρα Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ. Σο ΟΠΤ περιλαμβάνει και τθ
δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.»



Μζτρο 13: Δθμιουργία Πάρκου τθσ Γνϊςθσ
Η «Δράςθ 13.1: Δθμοςίευςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το Πάρκο τθσ Γνϊςθσ, που κα αφορά
τρατθγικοφσ Επενδυτζσ που κα αναλάβουν τθ δθμιουργία και λειτουργία του Πάρκου τθσ
Γνϊςθσ.»
ανακεωρείται και γίνεται:
«Δράςθ 13.1: Τπάρχει πρόκεςθ για δθμοςίευςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για επιχειριςεισ,
οργανιςμοφσ, επενδυτζσ κ.ά. που επικυμοφν να εγκαταςτακοφν, ι/και να επενδφςουν και
εμπλακοφν ςτθ δθμιουργία και λειτουργία του Επιςτθμονικοφ Σεχνολογικοφ Πάρκου – Πάρκου τθσ
Γνϊςθσ.»
και
Η «Δράςθ 13.2: Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κα γίνουν οι
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για ανάλθψθ του όλου ζργου από τρατθγικό Επενδυτι.
ανακεωρείται και γίνεται:
«Δράςθ 13.2: Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κα γίνουν οι
απαραίτθτεσ ενζργειεσ περιλαμβανομζνου και του ενδεχομζνου για ανάλθψθ του όλου ζργου από
τρατθγικό Επενδυτι ι/και ςυνεργάτθ.»

Όλεσ οι δράςεισ ζτςι όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ζγγραφο τθσ Ψθφιακισ
τρατθγικισ τθσ Κφπρου.

2.2.4 Ειςθγιςεισ για Άμεςθ Τλοποίθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων και Ειςαγωγι Νζων Δράςεων
Σα οφζλθ που παρζχει γενικά θ ευρεία χριςθ των ΣΠΕ τόςο από το δθμόςιο τομζα όςο και από τον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα είναι τεράςτια και αφορά τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ μζςω
εξοικονόμθςθσ πόρων και χρόνου, τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθ ςυγκράτθςθ των ρυκμϊν
αφξθςθσ προςωπικοφ, τθν ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ ςε
24ωρθ βάςθ, τθ βελτιωμζνθ ποιότθτα πλθροφόρθςθσ του πολίτθ, τθ δυνατότθτα ενεργoφσ ςυμμετοχισ
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του ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, τθ διαφάνεια και τθ βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ, και
ςυνεπϊσ, τθσ όλθσ εικόνασ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ προσ τα ζξω (κλίμα αξιοπιςτίασ).
Η ςχετικι μελζτθ για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου, που ζγινε από τθν εταιρεία KPMG εκ μζρουσ
του Τπουργείου Οικονομικϊν [5], ζχει καταδείξει ότι με τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου οι
επιχειριςεισ κα εξοικονομιςουν 700 εκ ευρϊ/ετθςίωσ. φμφωνα με τθν εν λόγω μελζτθ, θ μείωςθ του
διοικθτικοφ φόρτου γίνεται ςε μεγάλο βακμό με τθ χριςθ των ΣΠΕ. Από τθν άλλθ, αν για παράδειγμα
οι πλθρωμζσ των επιχειριςεων ςτα Σμιματα Εςωτερικϊν Προςόδων και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
γίνονταν θλεκτρονικά θ Κυβζρνθςθ κα εξοικονομοφςε περίπου €4,5 εκατομμφρια ετθςίωσ. Ο
εκςυγχρονιςμόσ του δθμόςιου τομζα και θ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου βοθκά ςτθν απελευκζρωςθ
πόρων προσ περιςςότερο παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, αυξάνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα των
υφιςτάμενων επιχειριςεων και δίνοντασ δυνατότθτεσ για τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων, με
αποτζλεςμα να βοθκά ςτθν αφξθςθ του ΑΕΠ.
Ο εκςυγχρονιςμόσ του δθμόςιου τομζα με τθν ανάπτυξθ καινοτόμων, διαλειτουργικϊν θλεκτρονικϊν
δθμόςιων υπθρεςιϊν που κα ζχουν επίκεντρο τον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ, όπωσ και θ απλοποίθςθ
και θ διαφάνεια των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα με τθ χριςθ των ΣΠΕ, αποτελεί μία
από τισ πζντε προτεραιότθτεσ για τα ΚΜ ςτουσ επόμενουσ 12-18 μινεσ, ςφμφωνα με τθν Ετιςια
Επιςκόπθςθ για τθν Ανάπτυξθ [4], κακϊσ και μία από τισ ςτρατθγικζσ δράςεισ τθσ Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ
του Ψθφιακοφ Θεματολογίου [6].
Η ευρεία χριςθ των ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ υγείασ παρζχει τεράςτια οφζλθ ςε ςχζςθ με τθν αναβάκμιςθ
των υπθρεςιϊν των μονάδων υγείασ, ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, θ οποία κα επιτφχει τθ βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ περίκαλψθσ και εξυπθρζτθςθσ των αςκενϊν, κακϊσ και τθ γριγορθ ανταπόκριςθ του
ςυςτιματοσ υγείασ. Επίςθσ, θ ευρεία χριςθ των ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ υγείασ μπορεί να μειϊςει τθν
αυξθτικι τάςθ που παρατθρείται ςτουσ προχπολογιςμοφσ όςον αφορά το κόςτοσ παροχισ ιατρικισ
περίκαλψθσ, αφοφ ο τομζασ τθσ υγείασ αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ δαπάνεσ του δθμόςιου
τομζα ωσ αποτζλεςμα τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ. φμφωνα με τθν Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ του
Ψθφιακοφ Θεματολογίου [6], θ ευρεία χριςθ των ΣΠΕ κακϊσ και οι εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ μποροφν
να βελτιϊςουν τθν αποδοτικότθτα τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ κατά 20%, βελτιϊνοντασ ταυτόχρονα τθν
ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν και μειϊνοντασ κατά πολφ το κόςτοσ υγείασ.
Ωσ εκ τοφτου για το 2013, και με βάςθ τα υμπεράςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ του τόχου 2 (βλ
Κεφάλαιο 2.2.1.1) προτείνουμε όπωσ επικεντρωκοφμε ςτθν υλοποίθςθ των ακόλουκων υφιςτάμενων
δράςεων, οι οποίεσ κρίνονται ωσ πολφ ςθμαντικζσ, αφοφ αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω
ανάπτυξθ περιςςότερων θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν που κα φζρουν τον εκςυγχρονιςμό του
δθμόςιου τομζα κακϊσ και τθν περαιτζρω χριςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν από τισ επιχειριςεισ και τουσ
πολίτεσ:
Άμεςθ Τλοποίθςθ των Ακόλουκων Τφιςτάμενων Δράςεων για το 2013:
 Δράςθ 7.11: Ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ, ζτςι ϊςτε
να μποροφν να προςφερκοφν θλεκτρονικά, με αποτζλεςμα να μθν είναι υποχρεωμζνοσ ο πολίτθσ
να παραβρίςκεται αυτοπροςϊπωσ (φυςικι παρουςία) ςτθν Κυβερνθτικι Τπθρεςία. (Αρμόδιοσ
Φορζασ ΣΤΠ και ΣΔΔΠΡ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Κυβερνθτικά Σμιματα και τθ Νομικι
Τπθρεςία).
 Δράςθ 7.22: Ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα, οφτωσ ϊςτε να υπάρξει
αποτελεςματικι θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΔΔΠΡ).
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 Δράςθ 10.3: Ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα. (Αρμόδιοσ
Φορζασ ΣΤΠ).
 Δράςθ 7.10: Κίνθτρα ςτον πολίτθ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του
δθμόςιου τομζα. Σα κίνθτρα αυτά κα πρζπει να αξιολογθκοφν για να καταδειχκεί κατά πόςο
ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθν προϊκθςθ των θ-υπθρεςιϊν και ανάλογα να δοκοφν και άλλα
κίνθτρα. Η δράςθ αυτι μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθ Δράςθ 17.6 που αφορά τα κίνθτρα προσ τισ
επιχειριςεισ για τθ χριςθ των διακζςιμων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΤΠ, ΤΟ)

Παράλλθλα υπάρχουν οι ακόλουκεσ νζεσ δράςεισ οι οποίεσ κα ενςωματωκοφν ςτθν Ψθφιακι
τρατθγικι. θμειϊνεται ότι κάποιεσ από αυτζσ ιδθ βρίςκονται ςε εξζλιξθ ωσ ακολοφκωσ:
Νζεσ Δράςεισ:
 Δράςθ 7.24: Ολοκλθρωμζνο Ζργο Μθχανογράφθςθσ του Σμιματοσ Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ.
Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ και αναςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν του Σμιματοσ Πολεοδομίασ
και Οικιςεωσ με ςκοπό τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ με τθν
δθμιουργία, ανάμεςα ςε άλλα, τθσ κατάλλθλθσ υποδομισ και υιοκζτθςθσ εφαρμογϊν διαδικτφου,
διαδικτυακοφ Γεωγραφικοφ υςτιματοσ Πλθροφοριϊν και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. H δράςθ
αυτι είναι υπό εξζλιξθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2016. (Αρμόδιοσ Φορζασ Τπουργείο
Εςωτερικϊν, TΤΠ).
 Δράςθ 7.25: Δθμιουργία Ενιαίασ Βάςθσ Δεδομζνων (ΕΒΔ) για τισ ανάγκεσ των Αςκοφντων
Κοινωνικισ Πολιτικισ - Η ΕΒΔ κα εξυπθρετεί κακοριςμζνουσ χριςτεσ από ςυγκεκριμζνα Σμιματα
των τεςςάρων Τπουργείων που εμπλζκονται ςτο υμβουλευτικό ϊμα για τθν Άςκθςθ Κοινωνικισ
Πολιτικισ (ΑΚΠ), δθλ. των Τπουργείων Οικονομικϊν, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων,
Τγείασ και Εςωτερικϊν (Social Policy). Η Βάςθ αυτι κα αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου τθσ
Κυβερνθτικισ Αποκικθσ Πλθροφοριϊν και κα επιχειρθκεί να ενςωματωκεί ςτα
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα. (Αρμόδιοσ Φορζασ TΤΠ)
 Δράςθ 7.26: Διαδικτυακό φςτθμα Πλθροφοριϊν Ακινιτων
Σο ςφςτθμα κα δίνει τθ δυνατότθτα ςε άλλουσ οργανιςμοφσ (π.χ. διμουσ) να καταχωροφν
εκτιμθτικά δεδομζνα, τα οποία κα βοθκοφν το Σμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ (ΣΚΧ) να
υπολογίςει, με περιςςότερθ ακρίβεια, τθν αξία ακινιτων μζςω διαδικτφου. Σο εν λόγω ςφςτθμα
ςτοχεφει ςτθ βελτιςτοποίθςθ και καλφτερθ δυνατι απόδοςθ ςτον τομζα τθσ ςυλλογισ ςτοιχείων
των ακινιτων, για ςκοποφσ εκςυγχρονιςμοφ τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ. Μζςω του υςτιματοσ, το TKX
κα προςφζρει άμεςα πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ ςε πολίτεσ, κυβερνθτικά τμιματα, κοινότθτεσ,
ιδιϊτεσ εκτιμθτζσ, ιδιϊτεσ χωρομζτρεσ, τράπεηεσ κλπ. Η προκιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ
προςφοράσ αναμζνεται να γίνει εντόσ του 2013 ενϊ το ςφςτθμα αναμζνεται να τεκεί ςε
λειτουργία αρχζσ του 2015. (Αρμόδιοσ Φορζασ Σμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ, TΤΠ).
 Δράςθ 7.27: φςτθμα Αρχειοκζτθςθσ Φωτογραφικοφ Τλικοφ
Αφορά τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ και διάκεςθσ φωτογραφικοφ υλικοφ ςε
ψθφιακι μορφι για τισ ανάγκεσ του Γραφείου Σφπου και Πλθροφοριϊν. Με βάςθ τθν απόφαςθ
του Τπ. υμβουλίου για δθμιουργία ερευνθτικϊν κζντρων παγκφπρια, ςτα οποία κα είναι
προςβάςιμα τα αρχεία του ΓΣΠ (εφθμερίδεσ, ανακοινωκζντα, φωτογραφίεσ και κινθματογραφικζσ
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ταινίεσ), το εν λόγω ςφςτθμα κρίνεται απαραίτθτο. Σο ςφςτθμα αυτό κα βοθκιςει επίςθσ
ςθμαντικά τθν Κυβζρνθςθ ςτθν υλοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ προσ τθν ΕΕ για διάκεςθ
φωτογραφιϊν πολιτιςτικοφ περιεχομζνου μζςω τθσ ευρωπαϊκισ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ
EUROPEANA. Η δράςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι τζλοσ Ιουνίου
2013 (Αρμόδιοσ Φορζασ Τπουργείο Εςωτερικϊν, TΤΠ).
 Δράςθ 7.28: Τλοποίθςθ υςτιματοσ Πλθροφορικισ Λιμενικισ Κοινότθτασ (Port Community System)
Σο φςτθμα Λιμενικισ Κοινότθτασ είναι μια τεχνολογικι πλατφόρμα που διαυνδζει όλα τα
ςυναλλαςςόμενα μζρθ τθσ Λιμενικισ Κοινότθτασ, τόςο με τουσ εςωτερικοφσ όςο και με τουσ
εξωτερικοφσ φορείσ. Με το εν λόγω φςτθμα κα κακίςταται δυνατι θ διεκπεραίωςθ του
μεγαλφτερου μζρουσ των εργαςιϊν και διαδικαςιϊν αυτόματα και θλεκτρονικά, χωρίσ τθν ανάγκθ
ανταλλαγισ εγγράφων (paper-less) κακϊσ και τθσ φυςικισ παρουςίασ ατόμων ςτουσ λιμενικοφσ
χϊρουσ. Η δράςθ αυτι είναι υπό εξζλιξθ και κα ολοκλθρωκεί το 2016 (Αρμόδιοσ Φορζασ ΑΡΧΗ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΟΤ).
 Δράςθ 7.29: Αντικατάςταςθ ι βελτίωςθ και επζκταςθ του υφιςτάμενου μθχανογραφικοφ
ςυςτιματοσ του Σμιματοσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΝΑΤΣΙΛΙΑ)
 Δράςθ 7.30: Επζκταςθ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από το Διαδίκτυο (ετοιμαςία/υποβολι
ομαδικϊν κατακζςεων ταχ. αντικειμζνων, ετοιμαςία αποςτολισ EMS Datapost, αίτθςθ για
προϊκθςθ αλλθλογραφίασ). Η δράςθ είναι υπό εξζλιξθ και κα εφαρμοςτεί εντόσ του 2014.
(Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΜΗΜΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ)
 Δράςθ 7.31: Δθμιουργία υπθρεςίασ θλεκτρονικισ ταχυδρομικισ κυρίδασ, ςτθν οποία ο
ςυνδρομθτισ να μπορεί να λαμβάνει ςε θλεκτρονικι μορφι όλθ τθν αλλθλογραφία του.
Αναμενόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ το 2015. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΜΗΜΑ
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ)

2.3

τόχοσ 3 - υμμετοχι όλων των Πολιτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των Ευάλωτων
Ομάδων ςτθν Ψθφιακι Κφπρο

Η «ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν ςτθν ψθφιακι Κφπρο» αφορά τθν θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ κακϊσ
και τθ χριςθ των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και των ΣΠΕ από όλουσ τουσ πολίτεσ.
Οι ΣΠΕ δθμιουργοφν νζεσ ευκαιρίεσ ςε αρκετοφσ ανκρϊπουσ, ςυνδζοντασ τουσ με τθν αγορά εργαςίασ,
τισ νζεσ μορφζσ επικοινωνίασ και ςυμμετοχισ κακϊσ και με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Οι πολίτεσ πρζπει
να υιοκετοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ, επειδι οι νζεσ τεχνολογίεσ ςυμβάλλουν με πρακτικό τρόπο ςτθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ, αλλά και ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ. Βρίςκουν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, ζχουν ταχφτερθ και πλθρζςτερθ κατάρτιςθ και μποροφν να ανταποκρίνονται
γρθγορότερα ςτισ εκάςτοτε απαιτιςεισ. Η ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ επιτρζπει τθ μεγαλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ωφελειϊν τθσ
τεχνολογίασ, ςε όλο το εφροσ τθσ κοινωνίασ.
Η θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ αφορά τθ χριςθ των ΣΠΕ από τουσ πολίτεσ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του
κοινωνικοφ και οικονομικοφ αποκλειςμοφ, ειδικά ομάδων πλθκυςμοφ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι
κζςθ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ τισ τεχνολογίεσ. Ακόμα, θ θλεκτρονικι
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ενςωμάτωςθ αναφζρεται ςτισ νζεσ δυνατότθτεσ και τισ νζεσ «ψθφιακζσ ευκαιρίεσ» που
διαμορφϊνονται για όλουσ τουσ πολίτεσ. Ο ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ είναι επίςθσ αναγκαίοσ ςτισ
ευάλωτεσ ομάδεσ, προκειμζνου όλα τα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ να ενταχκοφν πλιρωσ ςτο εργατικό
δυναμικό, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ςτθ μείωςθ του κόςτουσ του
κοινωνικοφ και οικονομικοφ αποκλειςμοφ. H θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ των ειδικϊν ομάδων του
πλθκυςμοφ απαιτεί παρακολοφκθςθ, ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων, με απϊτερο
ςτόχο τθν εκπαίδευςθ όλων των ευάλωτων ομάδων ςτθ χριςθ όλων των μζςων που απαιτοφνται για
να επιτευχκεί θ ζνταξι τουσ ςτθν ψθφιακι κοινωνία.

2.3.1 τατιςτικά Δεδομζνα
το Γράφθμα 9 [2], πιο κάτω, φαίνεται το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που δεν ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ
το Διαδίκτυο ςτθν Κφπρο. Παρόλο που ςε περίοδο ζξι χρόνων το ποςοςτό του πλθκυςμοφ ςτθν Κφπρο
που δεν ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ το Διαδίκτυο ζχει μειωκεί αρκετά (από το 62,4% το 2006 ςτο 36,3%
το 2012), γεγονόσ που αποδεικνφει ότι ζχει αρχίςει να αναγνωρίηεται θ αναγκαιότθτα χριςθσ του
Διαδικτφου, εντοφτοισ εξακολουκεί να ιςχφει ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό, περίπου 36% του πλθκυςμοφ,
(δθλαδι ζνασ ςτουσ τρεισ Κφπριου) να μθν ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ το Διαδίκτυο.

Γράφθμα 9 - Ποςοςτό του Πλθκυςμοφ που δεν χρθςιμοποίθςαν ποτζ το Διαδίκτυο

Οι λόγοι για τθ μθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο από το 36% του πλθκυςμοφ φαίνονται ςτο Γράφθμα 10
πιο κάτω [2]:
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Γράφθμα 10: Λόγοι μθ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο

Από τα αποτελζςματα, διαφαίνεται ότι οι δφο πιο βαςικοί λόγοι μθ χρθςιμοποίθςθσ ποτζ του
Διαδικτφου είναι ότι «δεν είναι αναγκαίο» (ςχεδόν 51%) και ότι υπάρχει «ζλλειψθ ικανοτιτων» ωσ
προσ τθ χριςθ του (52.9%).
Από τθν άλλθ ζχουμε μια αυξθτικι τάςθ τθσ τάξθσ του 50%, ςε διάςτθμα 6 χρόνων ςτα νοικοκυριά τα
οποία χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο, όπωσ φαίνεται ςτο Γράφθμα 11 πιο κάτω [2]. Και από αυτό το
Γράφθμα φαίνεται ότι το 38% περίπου των νοικοκυριϊν δεν είχαν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο το 2012.
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Νοικοκυριά που ζχουν χρθςιμοποιιςει το Διαδίκτυο από τθν κατοικία τουλάχιςτον μια φορά

Γράφθμα 11: Νοικοκυριά που ζχουν χρθςιμοποιιςει το Διαδίκτυο από τθν κατοικία τουλάχιςτον μια φορά

το Γράφθμα 12 [1], που αφορά το ποςοςτό των ατόμων που ζχουν αποκτιςει μζτριεσ ι υψθλζσ
δεξιότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, διαφαίνεται ότι θ Κφπροσ δεν απζχει πολφ από το μζςο όρο τθσ
ΕΕ27 (45 % ζχει θ Κφπροσ και 52% ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ27 το 2011). Πζραν τοφτου, ςε ςχζςθ με τθν
Κφπρο παρατθροφμε μια ςτακερι πορεία ςτθ διετία 2009-2011, ςε αντίκεςθ με τθν αφξθςθ που
παρατθρικθκε ςτθ διετία 2007 – 2009. Ωσ εκ τοφτου, χρειάηεται να εντείνουμε τισ προςπάκειεσ μασ για
απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων ςτισ θλικίεσ 16 – 74 με διάφορεσ δράςεισ.
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Γράφθμα 12: % των ατόμων με μζτριεσ ι υψθλζσ δεξιότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν

2.3.1.1 υμπεράςματα:
Από τθν πιο πάνω ανάλυςθ εξάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα:
(i) Τπάρχει πρόοδοσ ςε ότι αφορά ςτο ποςοςτό χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ πολίτεσ κακϊσ και
ςτθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων. Θα πρζπει όμωσ:
(α) Να εντατικοποιθκεί θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα οφζλθ που κα αποκομίςει από τθ χριςθ
του Διαδικτφου και κυρίωσ από τθ χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ,
θλεκτρονικοφ εμπορίου, θλεκτρονικισ τράπεηασ, θλεκτρονικοφ επιχειρείν κλπ.
(β) Να καλλιεργθκεί ο ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ όλων των πολιτϊν με τθ ςυνεχι βελτίωςθ των
θλεκτρονικϊν τουσ δεξιοτιτων και τθν ζνταξθ τουσ ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και
κατάρτιςθσ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ και ςυμμετοχι όλων των
πολιτϊν ςτθν ψθφιακι Κφπρο.

2.3.2 Πρόοδοσ των Δράςεων
Από τισ 7 υφιςτάμενεσ δράςεισ του τόχου 3:
(i) 4 δράςεισ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςεισ 14.3, 14.5,
15.1, 15.2) και
(ii) 3 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει, ενϊ ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν, οπότε ζχουν
κακυςτεριςει (Δράςεισ 14.1, 14.2, 14.4).
υγκεκριμζνα:


Μζτρο 14: Καλλιζργεια Ψθφιακοφ Αλφαβθτιςμοφ
το μζτρο αυτό οι Δράςεισ 14.1 - «Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για Όλουσ (e-Skills For All)», 14.2 «Ψθφιακι Πολιτότθτα, για τθ μαηικι κατάρτιςθ του ψθφιακά αναλφάβθτου πλθκυςμοφ τθσ
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Κφπρου» και 14.4 – « Ανάπτυξθ περαιτζρω προγραμμάτων ςε ςχζςθ με τθν προϊκθςθ των
θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων αφοροφν τθν ζνταξθ νζων χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων ςε ςχζςθ
με τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Σο ΚΕΠΑ διερευνϊντασ με το Γραφείο
Προγραμματιςμοφ τισ δυνατότθτεσ ζνταξθσ των ζργων αυτϊν ςτθν προγραμματικι περίοδο 20072013, ζχει λάβει αρνθτικι απάντθςθ, οπότε οι δράςεισ αυτζσ δεν κα υλοποιθκοφν τθν τρζχουςα
προγραμματικι περίοδο. Η Δράςθ 14.3 «Προϊκθςθ και επζκταςθ τθσ Κυπριακισ Πφλθσ
Επιχειριςεων (ΚΤΠΕΠ)», θ οποία αφορά μια μθ κερδοςκοπικι διαδικτυακι υπθρεςία, που
προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο από το Δεκζμβριο του 2009, προχωρά
όπωσ ιταν προγραμματιςμζνο και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το πρϊτο εξάμθνο του 2013. Η
Δράςθ 14.5 «Ηλεκτρονικι δικτφωςθ των πυρινων μάκθςθσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία και μετατροπι
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τθν παραδοςιακι μορφι ςτθ μορφι τθσ θλεκτρονικισ
μάκθςθσ» είναι υπό εξζλιξθ και γίνεται ςχετικι διερεφνθςθ ςυνεργαςίασ με το Ανοικτό
Πανεπιςτιμιο Κφπρου (ΑΠΚυ).(Δράςεισ 14.1-14.5)


Μζτρο 15: Εκνικό Πρόγραμμα Ευρυηωνικισ Διείςδυςθσ
Η Δράςθ 15.1 «Εγκατάςταςθ ςε Διμουσ και Κοινότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν όπου κα
λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ για διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ
θλεκτρονικά» είναι υπό εξζλιξθ. υγκεκριμζνα, κα εγκαταςτακεί θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ και
εκτυπωτισ ςε 8 κοινότθτεσ που επιλζχκθκαν από τθν Ζνωςθ Κοινοτιτων αρχζσ του 2013. Ο
εξοπλιςμόσ κα διαςυνδεκεί με ευρυηωνικι ςφνδεςθ. Παράλλθλα κα γίνουν εκπαιδεφςεισ ςε
κατοίκουσ ςε κάκε κοινότθτα ςτουσ οποίουσ κα δοκεί και ςχετικό πιςτοποιθτικό και οι οποίοι με τθ
ςειρά τουσ κα βοθκοφν τουσ υπόλοιπουσ κατοίκουσ ςτθ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ
θλεκτρονικά. Η Δράςθ 15.2 «Εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για δθμιουργία
αςφρματου τοπικοφ δικτφου για πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια ςθμεία (πχ ςε
κεντρικζσ πλατείεσ» είναι υπό εξζλιξθ και γίνονται διάφορεσ διαβουλεφςεισ με τουσ αρμόδιουσ
φορείσ. (Δράςεισ 15.1, 15.2)

Η πρόοδοσ των δράςεων αναλυτικά δίνεται ςτο Παράρτθμα 1.

2.3.3 Ειςθγιςεισ για Άμεςθ Τλοποίθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων και Ειςαγωγι Νζων Δράςεων
Η αναγκαιότθτα απόκτθςθσ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων από όλουσ τουσ πολίτεσ αυξάνεται ολοζνα και
περιςςότερο ςτθ ςφγχρονθ ψθφιακι κοινωνία, όπου οι παραδοςιακζσ κζςεισ εργαςίασ
αντικακιςτϊνται από νζεσ κζςεισ εργαςίασ υψθλότερθσ αξίασ. φμφωνα με τθν Επιτροπι, ςτο εγγφσ
μζλλον το 90% των κζςεων εργαςίασ κα απαιτεί κάποιου είδουσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. Επίςθσ, θ
ηιτθςθ ςτθν ΕΕ για εργαηόμενουσ υψθλισ εξειδίκευςθσ ςτισ ΣΠΕ αυξάνεται κατά 3% ετθςίωσ και θ
Επιτροπι υπολογίηει ότι μζχρι το 2015 κα υπάρχουν διακζςιμεσ 900.000 μζχρι 1εκ. κζςεισ εργαςίασ
ςτον τομζα των ΣΠΕ [6].
Ωσ εκ τοφτου, για το 2013, και με βάςθ τα υμπεράςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ του τόχου 3 (βλ.
Κεφάλαιο 2.3.1.1 (i) (b)), ο ςτόχοσ για καλλιζργεια ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ και ψθφιακισ
κουλτοφρασ, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ ότι όλοι οι πολίτεσ ζχουν τισ δεξιότθτεσ και τα μζςα να
χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ αποκτά ακόμθ μεγαλφτερθ αξία. τθν πραγματικότθτα κάκε κφπριοσ
πολίτθσ, κάκε επιχείρθςθ, κάκε δθμόςιοσ οργανιςμόσ κα πρζπει να ςκζφτεται και να πράττει ψθφιακά.
υνεπϊσ κα πρζπει να επικεντρωκοφμε ςτθν υλοποίθςθ των ακόλουκων υφιςτάμενων δράςεων, οι
οποίεσ αφοροφν προγράμματα εκπαίδευςθσ των πολιτϊν για τθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων:
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Άμεςθ Τλοποίθςθ των Ακόλουκων Τφιςτάμενων Δράςεων:
 Δράςθ 14.1: «Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για Όλουσ (e-Skills For All)» για τθν απόκτθςθ
θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων με βάςθ τισ 7 ενότθτεσ του ECDL, το οποίο να απευκφνεται ςε όλουσ
τουσ πολίτεσ. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΚΕΠΑ)
 Δράςθ 14.2: «Ψθφιακι Πολιτότθτα, για τθ μαηικι κατάρτιςθ του ψθφιακά αναλφάβθτου
πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου» με ςκοπό τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων ψθφιακϊν δεξιοτιτων, ϊςτε
να μποροφν όλοι να αξιοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει τόςο ο δθμόςιοσ
τομζασ όςο και οι ιδιωτικοί οργανιςμοί μζςω του Διαδικτφου. Θα εξεταςτεί το ενδεχόμενο θ εν
λόγω εκπαίδευςθ να προςφερκεί ςυνδυάηοντασ και τθ χριςθ ειδικά διαμορφωμζνων και
εξοπλιςμζνων κινθτϊν εκπαιδευτικϊν μονάδων. Σο εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ειδικά
προςαρμοςμζνο για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΚΕΠΑ)
θμειϊςεισ:
(i) Σο Γραφείο Προγραμματιςμοφ απάντθςε αρνθτικά για τθ ςυγχρθματοδότθςθ των δράςεων
αυτϊν ςτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Όμωσ, κα πρζπει να δοκεί θ
απαραίτθτθ προτεραιότθτα ϊςτε οι εν λόγω δράςεισ να ςυγχρθματοδοτθκοφν κατά τθν
Νζα Προγραμματικι Περίοδο που αρχίηει από το 2014.
(ii) Οι δράςεισ αυτζσ προνοοφν όπωσ προτοφ διαμορφωκοφν τα ςχετικά εκπαιδευτικά
προγράμματα να μελετθκοφν τα δθμογραφικά ςτοιχεία και οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
των θλεκτρονικά αναλφάβθτων ςτθν Κφπρο, ςυμπεριλαμβανομζνων των ευάλωτων
ομάδων του πλθκυςμοφ, ζτςι ϊςτε τα προγράμματα αυτά να ςχεδιαςτοφν όςο γίνεται
πιο ςτοχευμζνα.

2.4

τόχοσ 4 - Εκπαίδευςθ και Μάκθςθ

Σα τελευταία χρόνια είναι κοινι θ διαπίςτωςθ ότι το «χολείο οφείλει να αλλάηει» προκειμζνου να
εκπλθρϊνει το ςθμαντικό του ρόλο που είναι θ προετοιμαςία των νζων για ευδόκιμθ προςωπικι και
επαγγελματικι ηωι.
τόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να αναβακμίηει τουσ ςτόχουσ, τισ μεκόδουσ και τα μζςα τθσ, ϊςτε θ
προετοιμαςία των νζων να επιτυγχάνεται κατά τρόπο που να παρζχει ς’ αυτοφσ όλα τα εφόδια που
διαςφαλίηουν τθν επιβίωςι τουσ ςτισ δφςκολεσ και απαιτθτικζσ προχποκζςεισ τθσ ςφγχρονθσ
Κοινωνίασ.
Βαςικόσ, λοιπόν, ςκοπόσ τθσ ζνταξθσ των ΣΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι θ ποιοτικι
αναβάκμιςθ τόςο των μεκόδων διδαςκαλίασ όςο και του περιεχομζνου των Αναλυτικϊν
Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ. Η φιλοςοφία ειςαγωγισ των ΣΠΕ ςτο κυπριακό εκπαιδευτικό ςφςτθμα
ςτθρίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι ο «ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ» αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ πυλϊνεσ
του «ολοκλθρωμζνου αλφαβθτιςμοφ», και ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο μια πιο αποτελεςματικι και
ποιοτικά αναβακμιςμζνθ Παιδεία. Οι ΣΠΕ ειςάγονται ςτθν εκπαίδευςθ όχι μόνο ωσ γνωςτικό
αντικείμενο, αλλά πολφ περιςςότερο ωσ δυναμικό εργαλείο που ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ και
αναδιαμόρφωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ όλων των μακθμάτων.
Η ζνταξθ των πολυμζςων και θ χριςθ των ΣΠΕ κα ωκιςει τθν εκπαίδευςθ ςτο επόμενο ςκαλοπάτι,
αυτό τθσ εξζλιξθσ και τθσ αφομοίωςθσ των ςθμερινϊν αναγκϊν και κα βελτιϊςει τθν ποιότθτα τθσ
μάκθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ διαμορφϊνει ζνα ευζλικτο
ςφςτθμα με πολλαπλζσ μεκόδουσ εργαςίασ, όπωσ θ μζκοδοσ project ι θ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ, που
κα βαςίηεται ςτισ προςωπικζσ ανάγκεσ του κάκε μακθτι, ςτισ αναβακμιςμζνεσ δυνατότθτεσ
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επικοινωνίασ, που ςκοπό ζχουν τθν διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πόρουσ και υπθρεςίεσ, τθν παροχι
καινοφργιων μακθςιακϊν εμπειριϊν, τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και ικανότθτα δθμιουργικισ
αξιοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ, τθ δθμιουργία ευκαιριϊν για ζρευνα, τθν ανακάλυψθ και λφςθ
προβλθμάτων, τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και τθν εφαρμογι τθσ δια βίου μάκθςθσ για τθ ςυνεχι
ανανζωςθ των γνϊςεων, τόςο των εκπαιδευτικϊν όςο και των μακθτϊν, ςτα πλαίςια τθσ ανοικτισ
ανταγωνιςτικισ κοινωνίασ.
θμαντικι είναι και θ ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν κατανόθςθ, ορκι χριςθ και
αξιοποίθςθ των ςφγχρονων διαδικτυακϊν πρακτικϊν από τουσ ςθμερινοφσ μακθτζσ και αυριανοφσ
πολίτεσ, όπωσ είναι το θλεκτρονικό εμπόριο, θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θ κοινωνικι δικτφωςθ.
Μζςα ςτο πλζγμα αυτό τοποκετοφνται και οι προτεραιότθτεσ τθσ αςφαλοφσ χριςθσ των εφαρμογϊν
του διαδικτφου, θ αξία τθσ κινθτισ προςβαςιμότθτασ, ο διαχωριςμόσ του εικονικοφ από τθν
πραγματικότθτα κ.α.
Για να μπορζςει, όμωσ, θ Κφπροσ να ενταχκεί ςτο δυναμικό τθσ Ευρωπαϊκισ αγοράσ δεν αρκεί μόνο να
εμπλουτίςει το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα ςτα ςχολεία. Οφείλει να επεκτείνει τθν εκπαίδευςθ, τόςο
ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, οφτωσ ϊςτε θ εξζλιξθ και ικανοποίθςθ των ςθμερινϊν
αναγκϊν να ενταχκεί ςτθ ηωι του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ. Η εκπαίδευςθ των κρατικϊν λειτουργϊν ςε
κζματα ΣΠΕ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να μπορζςει θ κρατικι μθχανι να αφομοιϊςει τισ
γριγορεσ εξελίξεισ τθσ εποχισ και να δθμιουργιςει ζτςι τθν προχπόκεςθ τθσ ριηικισ αλλαγισ τθσ
κυβζρνθςθσ και τθσ ςχζςθσ τθσ με τθν κοινωνία, ϊςτε να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν
παραγωγικότθτα τθσ κακϊσ και τισ παρεχόμενεσ ςτον πολίτθ υπθρεςίεσ.
Η δια βίου μάκθςθ, θ επανακατάρτιςθ, θ αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων και θ επανειδίκευςθ μποροφν να
μειϊςουν και να καταπολεμιςουν τθν ανεργία με τθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων. Η ανάπτυξθ
τθσ εκπαίδευςθσ, μζςω τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ, παρζχει και δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ
απομονωμζνων ομάδων πλθκυςμοφ που βρίςκονται είτε ςτα νοςοκομεία είτε ςτισ φυλακζσ,
προετοιμάηοντασ τουσ κατάλλθλα για τθν επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία αλλά και ςτο εργατικό
δυναμικό γενικότερα.

2.4.1 Πρόοδοσ των Δράςεων
Από τισ 13 υφιςτάμενεσ δράςεισ του τόχου 4:
(i)
1 δράςθ ζχει ολοκλθρωκεί (Δράςθ 16.13),
(ii)
5 δράςθ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςθ 16.2, 16.3, 16.4,
16.7, 16.9),
(iii) 1 δράςθ βρίςκεται υπό-εξζλιξθ με κακυςτζρθςθ (Δράςθ 16.6),
(iv) 5 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει γιατί δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν (Δράςεισ 16.1,
16.5, 16.8, 16.10, 16.11) και
(v)
1 δράςθ κα διαγραφεί (Δράςθ 16.12).
υγκεκριμζνα:
•

Μζτρο 16: Ψθφιακι Παιδεία
Η Δράςθ 16.13 που αφορά τθν πρόςβαςθ των ςχολείων, όλων των βακμίδων, ςε εκπαιδευτικό
υλικό/εκπαιδευτικζσ παραγωγζσ (ντοκιμαντζρ, ταινίεσ κλπ), που ζχει ιδθ ψθφιοποιθκεί από το
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο μζςα από ιςτοχϊρο ςτο διαδίκτυο, ζχει υλοποιθκεί. Η δράςθ 16.2 που
αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε όλα τα ςχολεία για να είναι δυνατι θ
ςφνδεςι τουσ με το Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν χωρίςτθκε ςε 4 φάςεισ. Μζχρι το τζλοσ του 2012
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ζχουν υλοποιθκεί οι τρεισ πρϊτεσ φάςεισ (Αϋ, Β’, Γ’) του ζργου, ενϊ θ Δ’ φάςθ βρίςκεται ςτο ςτάδιο
τθσ μελζτθσ για να προςδιοριςτοφν οι ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του κάκε ςχολείου, και ςτθ ςυνζχεια,
με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κα προχωριςει θ υλοποίθςθ τθσ. ε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ
δράςεισ του μζτρου αυτοφ είτε είναι υπό εξζλιξθ, είτε δεν ζχουν ξεκινιςει ακόμθ. (Δράςεισ 16.116.13)
Η πρόοδοσ των δράςεων αναλυτικά δίνεται ςτο Παράρτθμα 1.
2.4.2 Ανακεϊρθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων
Κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ ανακεωροφνται ωσ εξισ:


Μζτρο 16 : Ψθφιακι Παιδεία
Η «Δράςθ 16.12. Αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθ
διαχείριςθ των ΣΠΕ.» διαγράφεται αφοφ ιταν πρόταςθ θ οποία όμωσ δεν ζτυχε τελικισ ζγκριςθσ
και δεν κα προχωριςει.

Όλεσ οι δράςεισ ζτςι όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ζγγραφο τθσ Ψθφιακισ
τρατθγικισ τθσ Κφπρου.

2.4.3 Ειςθγιςεισ για Άμεςθ Τλοποίθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων και Ειςαγωγι Νζων Δράςεων
Πρζπει να επικεντρωκοφμε ςε δράςεισ που αφοροφν τθν ψθφιακι παιδεία για περαιτζρω αναβάκμιςθ,
εμπλουτιςμό και ριηικι αναδιαμόρφωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.

2.5 τόχοσ 5 - Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Η «ψθφιακι επιχειρθματικότθτα» αφορά τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ, ζτςι ϊςτε να
γίνουν πιο ανταγωνιςτικζσ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά και να επεκτακοφν ςε ςφγχρονουσ και
επικερδείσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ και να αυξιςουν τθν παραγωγι. Επιπρόςκετα, αφορά τθν
προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτον τομζα των ΣΠΕ. O δθμόςιοσ τομζασ πρζπει να δϊςει
κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ οργανιςμοφσ να επενδφςουν ςτθν ζρευνα και ςτθν καινοτομία ςτον
τομζα των ΣΠΕ. Επιπλζον, θ «ψθφιακι επιχειρθματικότθτα» αφορά τθ διαλειτουργικότθτα μεταξφ
επιχειριςεων και δθμόςιου τομζα, κακϊσ και τθ δθμιουργία «θλεκτρονικισ γζφυρασ» οικονομικϊν
ςυναλλαγϊν μεταξφ δθμόςιου τομζα και επιχειριςεων5 προκειμζνου να διευκολυνκοφν και να
επιταχυνκοφν οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τουσ.
Ο ιδιωτικόσ τομζασ αποτελεί τθν κινθτιριο δφναμθ κάκε οικονομίασ. Για αυτό, θ υιοκζτθςθ των ΣΠΕ
από τον ιδιωτικό τομζα μεγιςτοποιεί τα οφζλθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, τα οποία με
τθ ςειρά τουσ μεταφράηονται ςε ψθλότερο βιοτικό επίπεδο των εργαηομζνων, ςε περεταίρω άνκιςθ
τθσ οικονομίασ και τελικά ςε πολίτεσ με καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Αποτζλεςμα τθσ χριςθσ των ΣΠΕ από
τον ιδιωτικό τομζα κα είναι θ αφξθςθ των νζων κζςεων εργαςίασ και οι καλφτερα αμειβόμενεσ κζςεισ
εργαςίασ.

5

Η διαλειτουργικότθτα και θ δθμιουργία «θλεκτρονικισ γζφυρασ» οικονομικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ δθμόςιου τομζα και
επιχειριςεων αποτελεί αντικείμενο και του Μζτρου 7 (Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ).
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2.5.1 τατιςτικά Δεδομζνα
Με βάςθ ςτοιχεία του 2012 τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ Κφπρου [2], το 98,3 % των επιχειριςεων ςτθν
Κφπρο (απαςχολοφν δζκα ι περιςςότερα άτομα) είχε πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, με το 96,3 % να είναι
διαςυνδεδεμζνεσ με DSL τεχνολογία και το 85,8% να ζχουν ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων από
2Mbps μζχρι 10Mbps.
το Γράφθμα 13 φαίνεται ότι 52,1% των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Κφπρο (απαςχολοφν 10
μζχρι 249 άτομα) χρθςιμοποιοφν τισ ΣΠΕ ςτισ εςωτερικζσ τουσ διαδικαςίεσ. Αυτό το ποςοςτό είναι
πολφ πιο πάνω από τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ ΕΕ27 που ιταν 39,4% το 2011 [1].

Γράφθμα 13: Σο ποςοςτό των μικρομεςαίων επιχειριςεων που διακινοφν εςωτερικά πλθροφορίεσ για τισ
πωλιςεισ και αγορζσ θλεκτρονικά
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Από το Γράφθμα 14 φαίνεται ότι το ποςοςτό των επιχειριςεων, το 2012, που χρθςιμοποιοφςαν
Αυτοματοποιθμζνθ Ανταλλαγι Δεδομζνων6 αυξικθκε ςτο 23,9% ςε ςχζςθ με το 2011 που ιταν 21,3%
*2+. Οι περιςςότερεσ από τισ μιςζσ μεγάλεσ επιχειριςεισ (από 249 άτομα και πάνω) χρθςιμοποιοφςαν
αυτοματοποιθμζνθ ανταλλαγι δεδομζνων (53,1%), ενϊ μόνο 19,7% των μικρϊν επιχειριςεων (10-49
άτομα) χρθςιμοποιοφςαν αυτοματοποιθμζνθ ανταλλαγι δεδομζνων *2+.
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σπολογιστές
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Γράφθμα 14: Σο ποςοςτό των επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν Αυτοματοποιθμζνθ Ανταλλαγι Δεδομζνων

το Γράφθμα 15 φαίνεται ότι ςε ςχζςθ με το 2010 το 16,1% των επιχειριςεων ςτθν Κφπρο
χρθςιμοποιοφςαν το ςφςτθμα Customer Relationship Management (CRM), ζνα ποςοςτό που βριςκόταν
πολφ κοντά ςτο μζςο όρο τθσ ΕΕ27 που ιταν 17% [1]. φμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ τατιςτικισ
Τπθρεςίασ, το ποςοςτό των κυπριακϊν επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν CRM ζχει αυξθκεί το 2012
και ανζρχεται ςε 25% [2].

6

Η Αυτοματοποιθμζνθ Ανταλλαγι Δεδομζνων (Automated Data Exchange (ADE)) μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και
άλλων ςυςτθμάτων ΣΠΕ εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ ανταλλαγι μθνυμάτων (π.χ. παραγγελίεσ, τιμολόγια,
ςυναλλαγζσ ι περιγραφι αγακϊν) μζςω του Διαδικτφου ι άλλων δικτφων με ςυμφωνθκζντα πρότυπα που
επιτρζπουν τθν αυτόματθ επεξεργαςία τουσ, εξαιρουμζνων των δακτυλογραφθμζνων μθνυμάτων.
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Γράφθμα 14: Σο ποςοςτό των επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα CRM

Σο θλεκτρονικό εμπόριο εξακολουκεί να μθν είναι πολφ δθμοφιλζσ μεταξφ των επιχειριςεων ςτθν
Κφπρο. Μόνο 7,7% των επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφςαν υπολογιςτζσ είχαν δεχτεί παραγγελίεσ
μζςω δικτφων υπολογιςτϊν (εξαιρουμζνων των δακτυλογραφθμζνων e-mail), κατά τθ διάρκεια του
2011 [2].
Σαυτόχρονα ςε πολλζσ από τισ επιχειριςεισ, οι πωλιςεισ μζςω δικτφων υπολογιςτϊν αντιπροςϊπευαν
μόνο ζνα μικρό ποςοςτό ςε ςχζςθ με τισ ςυνολικζσ πωλιςεισ. το Γράφθμα 15 φαίνεται ότι μόνο το
1,3% των ςυνολικϊν πωλιςεων ςτθν Κφπρο ζχουν γίνει θλεκτρονικά, το 2011, ςε αντίκεςθ με το μζςο
όρο τθσ ΕΕ27 που ιταν 13,7% [1]. Επίςθσ, το 2012, μόνο ςε 5,6% των επιχειριςεων που δζχτθκαν
παραγγελίεσ θλεκτρονικά, θ αξία του κφκλου εργαςιϊν που προζκυψε από τισ παραγγελίεσ αυτζσ
αντιπροςϊπευε περιςςότερο του 50% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ, ενϊ ςε 40,4% των
επιχειριςεων που δζχτθκαν παραγγελίεσ θλεκτρονικά, θ αξία του κφκλου εργαςιϊν που προζκυψε από
τισ παραγγελίεσ αυτζσ αντιπροςϊπευε λιγότερο του 5% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ [2].
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Γράφθμα 15: Σο ποςοςτό των ςυνολικϊν θλεκτρονικϊν πωλιςεων των επιχειριςεων ςε ςχζςθ με τισ
ςυνολικζσ πωλιςεισ

2.5.1.1 Συμπεράςματα
Από τθν πιο πάνω ανάλυςθ εξάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα:
(i)
Οι επιχειριςεισ, κυρίωσ οι μεςαίεσ (0-259 άτομα) και οι μεγάλεσ (249 άτομα και πάνω)
χρθςιμοποιοφν ςε μεγάλο βακμό τισ ΣΠΕ ςτισ εςωτερικζσ τουσ διαδικαςίεσ και ςτισ διαδικαςίεσ
με τουσ πελάτεσ και τισ πωλιςεισ τουσ, ενϊ οι μικρζσ επιχειριςεισ (10-49 άτομα) χρθςιμοποιοφν
τισ ΣΠΕ ςε λιγότερο βακμό. θμειϊνεται ότι, οι επιχειριςεισ που λαμβάνονται υπόψθ ςτισ
ζρευνεσ τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ Κφπρου και τθσ Επιτροπισ αφοροφν τισ μικρζσ, μεςαίεσ και
μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςε ςχζςθ με τθν Κφπρο είναι ςυνολικά γφρω ςτισ 3,500 [2]. τθν
Κφπρο, όμωσ, θ πλειοψθφία των επιχειριςεων είναι πολφ μικρζσ (κάτω από 10 άτομα),
αρικμοφνται γφρω ςτισ 30,000 μικρζσ επιχειριςεισ, και αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ
οικονομίασ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να επικεντρωκοφμε ςτθν ενίςχυςθ των πολφ μικρϊν και
μικρϊν επιχειριςεων τθσ Κφπρου, ειςάγοντασ ςυγκεκριμζνα ςχζδια επιχοριγθςθσ για τθ χριςθ
από αυτζσ των ΣΠΕ.
(ii) Σο θλεκτρονικό εμπόριο ςτθν Κφπρο βρίςκεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα και οι επιχειριςεισ μασ
δεν αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία για να πωλιςουν τα προϊόντα τουσ ςτο
εξωτερικό και να αυξιςουν ζτςι τον κφκλο εργαςίασ τουσ.
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2.5.2 Πρόοδοσ των Δράςεων
Από τισ 12 υφιςτάμενεσ δράςεισ του τόχου 5:
(i) 1 δράςθ ζχει ολοκλθρωκεί (Δράςθ 17.1),
(ii) 4 δράςεισ βρίςκονται υπό-εξζλιξθ ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςεισ 17.2, 17.3,
17.5, 17.11),
(iii) 2 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει, γιατί δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν (Δράςεισ 17.2,
17.9),
(iv) 1 δράςθ κα διαγραφεί (Δράςθ 17.4 κα διαγραφεί, αφοφ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτθ Δράςθ 17.3),
και
(v) για 4 δράςεισ δε δόκθκαν ςτοιχεία (Δράςεισ 17.6, 17.7, 17.8, 17.10).
υγκεκριμζνα:
 Μζτρο 17: Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Η δράςθ 17.1 που αφορά το «χζδιο Προϊκθςθσ του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου ςτθν Κφπρο» ζχει
ολοκλθρωκεί και μζχρι το 2012 οι ςυνολικζσ δαπάνεσ ανιλκαν ςτα €2,8 εκ. Παράλλθλα ζχει ξεκινιςει
ζνα νζο πρόγραμμα επιχοριγθςθσ που αφορά τθν καινοτομία (Δράςθ 17.3), όπου οι ΣΠΕ αποτελοφν
ςθμαντικό μζροσ αυτοφ του προγράμματοσ. Σο πρόγραμμα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 4 εκ. ευρϊ
και διαρκεί μζχρι το 2013. Επίςθσ ετοιμάηεται, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ζνα νζο
ςχζδιο δράςθσ που κα αφορά τθν ενίςχυςθ των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων μζςω τθσ
χριςθσ των ΣΠΕ και το οποίο κα ενταχκεί ςτθν Νζα Προγραμματικι περίοδο (Δράςθ 17.2). Επιπλζον,
τρζχει το Ζργο: «Προβολι των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ με τθν παροχι
κινιτρων για αφξθςθ τθσ χριςθσ τουσ», που ςκοπό ζχει να αυξιςει τθν χριςθ από τισ επιχειριςεισ των
υφιςτάμενων ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (Δράςθ 17.5). Σζλοσ, ο CIPA ζχει δθμιουργιςει
ομάδα Εργαςίασ για τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων ςε τομείσ ΣΠΕ και τθν ανάδειξθ τθσ Κφπρου ςε
περιφερειακό κζντρο ΣΠΕ (Δράςθ 17.11). Σο ΤΕΒΣ και ΤΟ, ςε ςχζςθ με τισ Δράςεισ 17.6, 17.7, 17.8,
17.10, δεν ζχουν αποςτείλει καμιά ενθμζρωςθ. (Δράςεισ 17.1 -17.11)
Η πρόοδοσ των δράςεων αναλυτικά δίνεται ςτο Παράρτθμα 1.

2.5.3 Ανακεϊρθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων
Κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ ανακεωροφνται ωσ εξισ:


Μζτρο 17: Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Η «Δράςθ 17.4: Ειςαγωγι νζου προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για τθ ςφναψθ προ-εμπορικϊν
δθμόςιων ςυμβάςεων από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με επιχειριςεισ ζρευνασ και καινοτομίασ ι με
ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.»
ενςωματϊνεται
ςτθ «Δράςθ 17.3: Ειςαγωγι προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για νζα καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ
από μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ και ειςαγωγι νζου
προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για τθ ςφναψθ προ-εμπορικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων από δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ με επιχειριςεισ ζρευνασ και καινοτομίασ ι με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ
αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ».
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Όλεσ οι δράςεισ ζτςι όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ζγγραφο τθσ Ψθφιακισ
τρατθγικισ τθσ Κφπρου.

2.5.4 Ειςθγιςεισ για Άμεςθ Τλοποίθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων και Ειςαγωγι Νζων Δράςεων
Σο όλο και αυξανόμενο ανταγωνιςτικό περιβάλλον με τισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ να
αναλαμβάνουν τα ινία και τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ να κλείνουν θ μία μετά τθν άλλθ
δθμιουργείται θ επιτακτικι ανάγκθ για ενίςχυςθ των επιχειριςεων αυτϊν με τθ χριςθ των ΣΠΕ και τθσ
καινοτομίασ. Οι μικρομεςαίεσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ
οικονομίασ τθσ Κφπρου, μποροφν να ενιςχυκοφν με τθ χριςθ των ΣΠΕ, όπωσ για παράδειγμα με τθ
χριςθ υπθρεςιϊν cloud computing για να γίνουν πιο παραγωγικζσ και πιο ανταγωνιςτικζσ. Σαυτόχρονα
το Διαδίκτυο προςφζρει νζεσ δυνατότθτεσ ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ μποροφν να
εκμεταλλευτοφν τθν ενιαία αγορά και να προωκιςουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο
εξωτερικό. Επίςθσ, το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και θ καινοτομία δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για τθ
δθμιουργία νζων επιχειριςεων.
Ωσ εκ τοφτου για το 2013, και με βάςθ τα υμπεράςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ του τόχου 5 (βλ.
Κεφάλαιο 2.5.1.1), προτείνουμε όπωσ επικεντρωκοφμε ςτθν υλοποίθςθ των ακόλουκων υφιςτάμενων
δράςεων:
Άμεςθ Τλοποίθςθ των Ακόλουκων Τφιςτάμενων Δράςεων:
 Δράςθ 17.2: χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίων επιχοριγθςθσ από ευρωπαϊκά κονδφλια (με τθν
Νζα Προγραμματικι περίοδο) για τθ μθχανογράφθςθ επιχειριςεων ανεξάρτθτα οικονομικοφ
τομζα δραςτθριότθτασ (Αρμόδιοσ φορζασ THE, YEBT)


2.6

Δράςθ 17.5: Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ των δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε
ςυνδυαςμό και με Δράςθ 7.10 που αφορά τα κίνθτρα ςτουσ πολίτεσ για χριςθ των δθμόςιων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Σα κίνθτρα αυτά πρζπει να αξιολογθκοφν για να καταδειχκεί κατά
πόςο ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθν προϊκθςθ των θ-υπθρεςιϊν και ανάλογα να δοκοφν και
άλλα κίνθτρα. (Αρμόδιοσ φορζασ YEBT, ΤΟ)

τόχοσ 6 - Προαγωγι Οικολογικϊν Σεχνολογιϊν

Η «προαγωγι οικολογικϊν τεχνολογιϊν» αφορά τθ χριςθ τεχνολογιϊν/εξοπλιςμοφ ι τθν εφαρμογι
πρακτικϊν και πολιτικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, τόςο ςτθν παραγωγι όςο και ςτθ λειτουργία,
και γενικά ςτθν άςκθςθ οποιαςδιποτε οικονομικισ δραςτθριότθτασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Κφπρου, περιλαμβανομζνθσ και τθσ Κυβζρνθςθσ. Επιπλζον, περιλαμβάνει τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για
τισ οικολογικζσ ΣΠΕ με τθν ευαιςκθτοποίθςθ τόςο των καταναλωτϊν όςο και των επιχειριςεων ςτισ
οικολογικζσ τεχνολογίεσ.
Πολλζσ οικολογικζσ τεχνολογίεσ δεν αξιοποιοφνται επαρκϊσ, κυρίωσ λόγω τθσ άγνοιασ των
πλεονεκτθμάτων τουσ και τθσ άγνοιασ περί πικανισ χρθματοδότθςθσ τουσ. Για να καρπωκεί θ Κφπροσ
τα οφζλθ τθσ υλοποίθςθσ οικολογικϊν λφςεων, απαιτείται ςωςτι ενθμζρωςθ τόςο των καταναλωτϊν
όςο και των διαφόρων οικονομικϊν φορζων κακϊσ και άρςθ των παραγόντων αβεβαιότθτασ που
υπάρχουν ςιμερα και που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν αποτελεςματικότθτα των οικολογικϊν
τεχνολογιϊν και το οικονομικό κόςτοσ τουσ. Επιπρόςκετα, εκεί όπου χρειάηεται, κα πρζπει να
προςφερκοφν και τα κατάλλθλα κίνθτρα.
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Παράλλθλα, για να μπορζςει να επιταχυνκεί θ υιοκζτθςθ των οικολογικϊν τεχνολογιϊν, κα πρζπει να
προςαρμοςτοφν ανάλογα και οι φραγμοί που υπάρχουν ςτισ απαιτοφμενεσ κανονιςτικζσ διαδικαςίεσ,
περιλαμβανομζνων και τροποποιιςεων ςε νομοκεςίεσ ι κεςμικά πλαίςια, οφτωσ ϊςτε θ αγορά να
γίνει πιο ευζλικτθ και πιο προςιτι.

2.6.1 Πρόοδοσ των Δράςεων
Από τισ 11 υφιςτάμενεσ δράςεισ του τόχου 6:
(i)
9 δράςεισ βρίςκονται υπό εξζλιξθ και είναι ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςεισ
18.1, 18.2, 18.4, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6),
(ii)
1 δράςθ δεν ζχει ξεκινιςει ακόμθ γιατί δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςει (Δράςθ
20.1), και
(iii) για 1 δράςθ δε δόκθκαν ςτοιχεία (Δράςεισ 18.3)
υγκεκριμζνα


Μζτρο 18: Ευφυζσ φςτθμα Μεταφορϊν
Η προϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ, και ο καταρτιςμόσ ςυμφωνιϊν παροχι υπθρεςιϊν, μεταξφ
των Κυβερνθτικϊν Τπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ του οδικοφ δικτφου και των
ςυμβάντων, κακϊσ και θ δθμιουργία ευρείασ πλατφόρμασ ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου και
ιδιωτικοφ τομζα για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν για από κοινοφ εξζλιξθ
των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν, βρίςκονται υπό εξζλιξθ. Η δθμιουργία δικτφου
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που είναι απαραίτθτο για τθν ανάπτυξθ από το δθμόςιο των ευφυϊν
ςυςτθμάτων μεταφορϊν ςτθν Κφπρο εξαρτάται από τθ δράςθ 6.1 και 6.2.(Δράςεισ 18.1- 18.4).



Μζτρο 19 - Ευφυζσ φςτθμα Διαχείριςθσ Νεροφ
Η εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ των ρεικρογραφθμάτων των αυτογραφικϊν
υδρομετρικϊν ςτακμϊν ςε ποταμοφσ, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ και λειτουργία τθλεμετρικοφ
ςυςτιματοσ ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου ποταμϊν και φραγμάτων (remote sensing),
βρίςκονται υπό εξζλιξθ. Η εγκατάςταςθ επιπλζον εξοπλιςμοφ ςτο ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ για
διαχείριςθ ποιοτικοφ και ποςοτικοφ περιεχομζνου του δικτφου φδρευςθσ και θ εγκατάςταςθ
βαλβίδων για θλεκτρονικι ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ αγωγϊν, κακϊσ και θ αφξθςθ των περιοχϊν/ηωνϊν
που ελζγχονται με τθλεμζτρθςθ ςτο δίκτυο φδρευςθσ, βρίςκονται επίςθσ υπό εξζλιξθ. Επιπλζον, θ
ΑΗΚ ζχει προχωριςει ςε πιλοτικι εφαρμογι εγκατάςταςθσ ζξυπνων μετρθτϊν ενζργειασ μαηί με
μικρό αρικμό μετρθτϊν νεροφ, ςε ςυγκεκριμζνθ επιλεγμζνθ περιοχι, ςε ςυνεργαςία με τθν
Τδατοπρομικεια Λευκωςίασ. Επίςθσ και οι Τδατοπρομικειεσ από κοινοφ προχωροφν ςτθ
διεξαγωγι μελζτθσ βιωςιμότθτασ, από εξειδικευμζνο οίκο, για εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ AMR/AMI
(ζξυπνοι μετρθτζσ για τθν κατανάλωςθ νεροφ). Ανάλογα με τα αποτελζςματα των δφο αυτϊν
προγραμμάτων κα αποφαςιςτεί κατά πόςο ΑΗΚ και Τδατοπρομικειεσ κα ςυνεργαςτοφν ι κα
κάνουν κάτι ξεχωριςτό. (Δράςεισ 19.1-19.6)



Μζτρο 20: Τιοκζτθςθ του πλαιςίου που να διζπει τθν τθλε-εργαςία
Η υιοκζτθςθ του πλαιςίου που να διζπει τθν τθλε-εργαςία δεν ζχει ξεκινιςει ακόμθ. (Δράςθ 20.1)

2.6.2 Ειςθγιςεισ για Άμεςθ Τλοποίθςθ Τφιςτάμενων Δράςεων και Ειςαγωγι Νζων Δράςεων
Θα πρζπει να επικεντρωκοφμε ςε δράςεισ που προάγουν τισ οικολογικζσ τεχνολογίεσ για τθ μετάβαςθ
προσ μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςε τομείσ όπωσ οι μεταφορζσ (ευφυζσ
ςφςτθμα μεταφορϊν), τα δίκτυα ενζργειασ και τα δίκτυα νεροφ (ζξυπνοι μετρθτζσ).
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2.7

Επικοινωνιακι Πολιτικι

Για να πετφχει θ ψθφιακι ςτρατθγικι και να επθρεάςει κετικά τθν οικονομία και τθν κοινωνία
γενικότερα, πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα κανάλι επικοινωνίασ, ωσ οριηόντια δράςθ που ςκοπό κα ζχει
τθν προϊκθςθ των δράςεων των πιο πάνω ςτόχων, οφτωσ ϊςτε τα οφζλθ από τισ διάφορεσ δράςεισ
τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ να γίνονται αντιλθπτά από όλουσ τουσ πολίτεσ. Όταν τα οφζλθ από τθν
ψθφιακι ςτρατθγικι είναι ορατά, τότε κα αυξθκεί και θ διείςδυςθ των ΣΠΕ ςτθν κυπριακι κοινωνία. Η
επικοινωνιακι πολιτικι πρζπει να ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για:





Σισ δυνατότθτεσ των ΣΠΕ και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ χριςθ τουσ,
τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και πωσ μποροφν να τισ αξιοποιιςουν ςτισ κακθμερινζσ
τουσ δραςτθριότθτεσ,
τισ πθγζσ απόκτθςθσ γνϊςθσ και ικανότθτασ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν, και
τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ πρόςβαςθσ.

2.7.1 Πρόοδοσ του Οριηόντιου Μζτρου
Από τισ 3 υφιςτάμενεσ δράςεισ του Μζτρου αυτοφ:
(i)
1 δράςθ βρίςκεται υπό-εξζλιξθ και είναι ςτα χρονικά πλαίςια που ζχουν τεκεί (Δράςθ 21.1).
(ii) 1 δράςθ βρίςκεται υπό-εξζλιξθ με κακυςτζρθςθ (Δράςθ 22.3),
(iii) 1 δράςθ δεν ζχει ξεκινιςει ακόμθ, γιατί δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςει (Δράςθ 22.2)
υγκεκριμζνα:
Βριςκόμαςτε ςτο ςτάδιο κατάρτιςθσ επικοινωνιακοφ πλάνου για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ, το οποίο κα χρθςιμοποιεί διάφορα μζςα επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ, για να
ενθμερϊνεται ο πολίτθσ ςε ςυνεχι βάςθ για τα οφζλθ που απορρζουν από τθν ψθφιακι ςτρατθγικι. Η
επικοινωνιακι πολιτικι κα απευκφνεται και ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ.
Η δράςθ για εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν επικοινωνιακοφ γραφείου για καταρτιςμό λεπτομεροφσ
επικοινωνιακοφ πλάνου προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν κυπριακι κοινωνία βρίςκεται υπό
εξζλιξθ. Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ δράςθσ, το ΣΗΕ ζχει εξαςφαλίςει κονδφλι 45.000 ευρϊ ςτον
προχπολογιςμό του 2013.
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζχει ιδθ δθμιουργθκεί θ ιςτοςελίδα «Ψθφιακι Κφπροσ», ςτθν οποία
παρουςιάηεται θ ψθφιακι ςτρατθγικι και οι δράςεισ που περιλαμβάνει. Η ιςτοςελίδα ενεργεί ωσ
παρατθρθτιριο με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκομζνων, ςε ςχζςθ με
τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν Κφπρο και τθν πρόοδο των διαφόρων δράςεων τθσ. Η
ιςτοςελίδα είναι προςβάςιμθ από τισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (www.digitalcyprus.gov.cy).
Η δράςθ που αφορά τθ δθμιουργία «Χάρτθ Σιμϊν Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν βρίςκεται υπό εξζλιξθ, με
κάποια κακυςτζρθςθ, που οφείλεται ςτθν κακυςτζρθςθ ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του ΓΕΡΗΕΣ του
για το 2012. Σο εργαλείο αυτό προγραμματίηεται να δοκεί ςε δθμόςια πιλοτικι εφαρμογι εντόσ του
2013.
Ωσ εκ τοφτου για το 2013, και με βάςθ τα υμπεράςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ του τόχου 2 (βλ.
Κεφάλαιο 2.5.1.1) και του τόχου 3 (βλ Κεφάλαιο 2.3.1.1), προτείνουμε όπωσ επικεντρωκοφμε ςτθν
υλοποίθςθ των ακόλουκων υφιςτάμενων δράςεων:

KPT-ΑΑΚ-02 13-01<4.2.100.2.31

Σελίδα 39 από 44

Σμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν – Ψθφιακι τρατθγικι Σθσ Κφπρου - ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2012

Άμεςθ Τλοποίθςθ των Ακόλουκων Τφιςτάμενων Δράςεων:
 τα πλαίςια του επικοινωνιακοφ πλάνου του ΣΗΕ να δοκεί ζμφαςθ ςτθν καλφτερθ ενθμζρωςθ
των πολιτϊν/επιχειριςεων ςχετικά με τθν φπαρξθ, τα πλεονεκτιματα κακϊσ και τα οφζλθ που
ζχουν να αποκομίςουν με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Η προβολι
των υπθρεςιϊν θ-διακυβζρνθςθσ, θ οποία μπορεί να προωκθκεί μζςω δθμοςιογραφικϊν
διαςκζψεων και διαφθμίςεων ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (τθλεόραςθ, ραδιόφωνο,
εφθμερίδεσ, περιοδικά, κλπ), αναμζνεται να αυξιςει το ποςοςτό χριςθσ τουσ από τουσ
πολίτεσ/επιχειριςεισ. Σο κάκε Σμιμα/Τπθρεςία που παρζχει θ-υπθρεςίεσ να ενθμερϊνει το ΣΗΕ
και ςε ςυνεργαςία να ετοιμάηεται και να υλοποιείται θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν/ επιχειριςεων
για τθν κάκε υπθρεςία θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Με αυτό τον τρόπο κα εκμεταλλευτοφμε
καλφτερα τισ ςυνζργειεσ. (Αρμόδιοσ Φορζασ ΣΗΕ και ΣΜΗΜΑΣΑ/ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΟΤΝ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ)

3

υμπεράςματα

Από τισ 115 υφιςτάμενεσ δράςεισ τθσ Ψθφιακισ τρατθγικισ 8 δράςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί, 59 δράςεισ
βρίςκονται υπό-εξζλιξθ οι οποίεσ είτε είναι εντόσ των χρονικϊν πλαιςίων που ζχουν τεκεί, είτε ζχουν
κακυςτεριςει, 8 δράςεισ δεν ζχουν ξεκινιςει και ωσ εκ τοφτου ζχουν κακυςτεριςει, 28 δράςεισ δεν
ζχουν ξεκινιςει κακότι δεν ιταν προγραμματιςμζνο να ξεκινιςουν, 5 δράςεισ κα διαγραφοφν, και για
7 δράςεισ δε δόκθκαν ςτοιχεία.
υνοψίηοντασ μποροφμε να εξάγουμε τα εξισ ςθμαντικά ςυμπεράςματα:
Α.

Δθμιουργία ευρυηωνικϊν υποδομϊν υψθλϊν και υπζρ υψθλϊν ταχυτιτων (βλ. υμπεράςματα
ςτο Κεφάλαιο 2.1.1.1):
Οι υποδομζσ αυτζσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ, αποτελοφν
προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ τθσ πλιρουσ λειτουργικισ Ψθφιακισ Ενιαίασ Αγοράσ και για τθν παροχι
υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, θλεκτρονικισ υγείασ, θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ και
υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud computing), με τισ οποίεσ μποροφν να επωφελθκοφν οι μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ (περίπου 3,500 επιχειριςεισ) και κυρίωσ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (λιγότερουσ από 10
υπαλλιλουσ) που ςτθν Κφπρο αποτελοφν τθν πλειονότθτα των επιχειριςεων (περίπου 30,000
επιχειριςεισ), ζτςι ϊςτε οι επιχειριςεισ αυτζσ να αυξιςουν τθν παραγωγικότθτα και τθν
ανταγωνιςτικότθτα τουσ. Η ανάπτυξθ των δικτφων αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τον τομζα τθσ ενζργειασ
μποροφν να δθμιουργιςουν ελπιδοφόρα προοπτικι για τθν Κφπρο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Αν.
Μεςογείου. ε μια τζτοια περίπτωςθ θ ςτοχευόμενθ αγορά πολλαπλαςιάηεται, δθμιουργοφνται
προοπτικζσ ευρφτερθσ χριςθσ των υποδομϊν ςτθν Κφπρο και παράλλθλα κακίςταται θ χϊρα
ελκυςτικόσ προοριςμόσ επενδφςεων ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν από εταιρείεσ τθλεπικοινωνιϊν
και πλθροφορικισ (ΣΠΕ) και επενδυτικά ταμεία (βλ Κεφάλαιο 2.1.4).
Ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να επιδιωχκεί θ χρθματοδότθςθ από Κοινοτικοφσ πόρουσ για τθν ανάπτυξθ
δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ, τα οποία πλζον θ αγορά με βάςθ και τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ
Κφπρου δεν μπορεί από μόνθ τθσ να αναπτφξει ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ Κφπρου (βλ Κεφάλαιο 2.1.4).
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Β.

Εκςυγχρονιςμόσ του δθμόςιου τομζα και Παροχι Δθμόςιων Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (supply)
(βλ υμπεράςματα ςτο Κεφάλαιο 2.2.1.1)
Ο ςτόχοσ για γενικότερθ αναδιοργάνωςθ και εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα και τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, με τθν ευρεία χριςθ των ΣΠΕ, παραμζνει και χρειάηεται να εντατικοποιθκεί, με
επικζντρωςθ ςτισ δράςεισ που κα άρουν τα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν αυτϊν, όπωσ είναι
θ τροποποίθςθ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν/νομοκεςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μπορζςουν να παρζχονται
ακόμθ περιςςότερεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Επίςθσ αναγκαία είναι θ ανακεϊρθςθ
των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα, οφτωσ ϊςτε να υπάρξει αποτελεςματικι θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ και θ ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα (βλ Κεφάλαιο 0.)
Γ.

Αφξθςθ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (demand) και γενικά τθσ
χριςθσ του Διαδικτφου (βλ υμπεράςματα 2.2.1.1, 2.3.1.1, 2.7)
Για τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και γενικά τθσ χριςθσ του
Διαδικτφου κα πρζπει:
 Οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ να ενθμερωκοφν για τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ και τα οφζλθ
που προςφζρει θ χριςθ τουσ κακϊσ και γενικά θ χριςθ του Διαδικτφου, οπότε κα πρζπει να
δοκεί ζμφαςθ ςτο επικοινωνιακό πλάνο και ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ ΣΗΕ και εμπλεκόμενων
φορζων που αναπτφςςουν δράςεισ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για να γίνεται καλφτερθ
ενθμζρωςθ του κοινοφ (βλ Κεφάλαιο 2.7).
 Να αναπτυχκοφν προγράμματα ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ που να βοθκοφν τουσ πολίτεσ να
αποκτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ του Διαδικτφου και ςτθ χριςθ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν (βλ Κεφάλαιο 2.3.3).
 Σα υφιςτάμενα κίνθτρα προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ να αξιολογθκοφν και ανάλογα
με τα αποτελζςματα να δοκοφν και άλλα κίνθτρα (βλ Κεφάλαιο 0 και Κεφάλαιο 2.5.4).
Δ.
Ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων (βλ Κεφάλαιο 2.5.1.1)
Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και κυρίωσ οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (λιγότερουσ από 10 υπαλλιλουσ)
αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να επικεντρωκοφμε ςτθν ενίςχυςθ
των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων τθσ Κφπρου, ειςάγοντασ ςυγκεκριμζνα ςχζδια επιχοριγθςθσ
για τθ χριςθ των ΣΠΕ από αυτζσ με τθ ςυνεργαςία του ΤΕΒΣ. (βλ Κεφάλαιο 2.5.4). Να γίνει ομάδα από
το ΣΗΕ και το ΤΕΒΣ για να βοθκιςει ςτθν ενίςχυςθ των μικρϊν επιχειριςεων τθσ Κφπρου τόςο με τθν
χριςθ των ΣΠΕ όςο και τθσ καινοτομίασ.
Ε.
Τλοποίθςθ του Πάρκου τθσ Γνϊςθσ
Η υλοποίθςθ του Πάρκου τθσ Γνϊςθσ (βλ. Μζτρο 13) αποτελεί ςθμαντικό ζργο ανάπτυξθσ που κα
βοθκιςει ςθμαντικά τον τομζα των ΣΠΕ ςτθν Κφπρο. Σο ζργο αυτό μπορεί να γίνει με τθ μζκοδο του
υνεταιριςμοφ Δθμόςιου - Ιδιωτικοφ τομζα (ΔΙΣ) με ςτρατθγικό επενδυτι. Μεγάλεσ επιχειριςεισ που
προωκοφν τθ γνϊςθ κα μποροφν να ςτεγαςτοφν ςτο Πάρκο και από τισ οποίεσ κα επωφελθκοφν και οι
δικζσ μασ μικρζσ επιχειριςεισ για να αναπτφξουν καινοτομία και να αποκτιςουν γνϊςθ. Σο πάρκο κα
δϊςει τθ δυνατότθτα για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.
Σ.
Οικονομικι Ανάπτυξθ και Κοινωνικι Ευθμερία
ε δφςκολεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, ζργα όπωσ αυτά που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Ψθφιακι
τρατθγικι είναι πολφ ςθμαντικό να ςυνεχίςουν να προωκοφνται και να ζχουν προτεραιότθτα, αφοφ
ςυμβάλλουν πολλαπλαςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων και γενικά ςτθν
ανάκαμψθ τθσ ευρφτερθσ οικονομίασ. Λόγω αυτϊν των δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν όπου οι
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οικονομικοί πόροι για χρθματοδότθςθ των δράςεων τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ είναι δφςκολο να
εξευρεκοφν, ειςθγοφμαςτε τα εξισ:
(i)
(ii)

Οι δράςεισ ςτον τομζα των ΣΠΕ να αποτελζςουν προτεραιότθτα για χρθματοδότθςθ τθν Νζα
Προγραμματικι περίοδο από κοινοτικοφσ πόρουσ.
Όπου είναι εφικτό να χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του υνεταιριςμοφ Δθμόςιου - Ιδιωτικοφ
τομζα (ΔΙΣ), θ οποία αναφζρεται και ςτο χζδιο Δράςθσ 2013-2015 το οποίο εγκρίκθκε από το
Τπουργικό υμβοφλιο το Νοζμβριο του 2012. Με τθ χριςθ τθσ μεκόδου ΔΙΣ, χωρίσ θ
Κυβζρνθςθ να χρειάηεται να επωμιςκεί το αρχικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ που αρκετζσ φορζσ
είναι απαγορευτικό, ζργα ανάπτυξθσ κα ςυνεχίςουν να προωκοφνται με αποτζλεςμα θ αγορά
να ενιςχφεται και παράλλθλα νζεσ κζςεισ εργαςίασ να δθμιουργοφνται. Σαυτόχρονα
εξυπθρετείται ο ςτόχοσ για εκςυγχρονιςμό, μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ, αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ, παροχι περιςςότερων δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ
και τισ επιχειριςεισ, και γενικότερα εξυπθρετείται ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του να γίνει θ Κφπροσ
ζνα περιφερειακό κζντρο γνϊςθσ.
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