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Εκτελεςτικι Περίλθψθ
Σα οφζλθ από τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ είναι πολλά και αφοροφν τόςο
τθν οικονομικι άνκιςθ όςο και τθν κοινωνικι αναβάκμιςθ των πολιτϊν. Η υλοποίθςθ τθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ τθσ Κφπρου κα ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ζξυπνθσ, διατθριςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ
οικονομία και κοινωνία. υγκεκριμζνα, θ υλοποίθςθ τθσ κα αποτελζςει τον καταλφτθ για τθν αφξθςθ
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ, τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ υψθλότερθσ αξίασ, τον
εκςυγχρονιςμό, τθν αναδιάρκρωςθ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του δθμόςιου τομζα, τθν
ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθν προαγωγι τθσ Δθμοκρατίασ και του πολιτιςμοφ. Επιπλζον, κα
βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ και κα αναβακμίςει το βιοτικό επίπεδο των πολιτϊν.
Οι Σεχνολογίεσ των Πλθροφοριϊν και των Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) κα αγκαλιάςουν τουσ υφιςτάμενουσ
ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ τον τουριςμό, τθν εκπαίδευςθ, τθν υγεία, τισ μεταφορζσ και
τθν άςκθςθ κάκε επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και κα βοθκιςουν τθν Κφπρο να γίνει περιφερειακό
κζντρο ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. Η ψθφιακι ςτρατθγικι κα βοθκιςει
τθν Κφπρο να βγει από τθν οικονομικι κρίςθ και να μπορζςει να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ
προκλιςεισ του μζλλοντοσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να πετφχει θ ψθφιακι ςτρατθγικι και να αποφζρει τισ αναμενόμενεσ
βελτιϊςεισ είναι θ ςυνεχισ ζμπρακτθ και ιςχυρι ςτιριξθ και δζςμευςθ από τθν πολιτικι θγεςία, τουσ
διάφορουσ φορείσ τθσ κυπριακισ κοινωνίασ κακϊσ και από τθν πολιτεία γενικότερα. Η Κυβζρνθςθ κα
πρζπει να αποφαςίςει να επενδφςει ςτο μζλλον και να κζςει τισ ΣΠΕ ωσ άξονα προτεραιότθτασ και ωσ
το μζςο για τθν ζξοδο από τθν οικονομικι κρίςθ. Η υλοποίθςθ αρκετϊν δράςεων τθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ προχποκζτει κόςτοσ, το οποίο όμωσ αποτελεί επζνδυςθ που τελικά κα ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ πόρων, τον εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα και τθν αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ του ιδιωτικοφ τομζα. θμειϊνεται ότι κάποιεσ δράςεισ δεν προχποκζτουν κόςτοσ
πζραν των ωρϊν εργαςίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που κα τισ υλοποιιςει, ενϊ άλλεσ μποροφν να
υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο ςυνεταιριςμοφ δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα ι/και με χρθματοδότθςθ από
Κοινοτικοφσ πόρουσ.
Σο όραμα τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ το οποίο αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ μζςα ςτο υπάρχον
πραγματικό περιβάλλον τθσ Κφπρου είναι: «Οι τεχνολογίεσ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν να
ςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο
κοινωνικό, πολιτιςτικό και πολιτικό γίγνεςκαι.»
Σο όραμα αυτό υλοποιείται από τουσ ακόλουκουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, μζτρα και δράςεισ:
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τρατθγικόσ τόχοσ 1: φνδεςθ τθσ Κφπρου
Μζτρο 1 - Προϊκθςθ τακεροφ Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου
Δράςθ 1.1

Ενςωμάτωςθ των νζων Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν από ΓΕΡΗΕΣ και ΣΗΕ.

Δράςθ 1.2

Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ ενςφρματων υποδομϊν.

Δράςθ 1.3

Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ αςφρματων υποδομϊν.

Δράςθ 1.4

Εξζταςθ και ανάλυςθ των αγορϊν ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ.

Δράςθ 1.5

Προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν για ςυμφζρουςεσ και υλοποιιςιμεσ
επενδφςεισ.

Μζτρο 2 - Αδειοδότθςθ Αςφρματων Δικτφων
Δράςθ 2.1
Ετοιμαςία ςχεδίου αδειοδότθςθσ ραδιοςυχνοτιτων για λειτουργία δικτφων
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθ βάςθ τθσ τεχνολογικισ ουδετερότθτασ.
Μζτρο 3 - Προϊκθςθ του Ανταγωνιςμοφ και Μείωςθ Σιμϊν
Δράςθ 3.1

Αξιολόγθςθ των τάςεων των καταναλωτϊν, εντόσ του 2011 (ηιτθςθ και τιμολόγθςθ
προϊόντων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ).

Δράςθ 3.2

Διεφρυνςθ των εργαςιϊν του Παρατθρθτθρίου Αγοράσ που διατθρεί το ΓΕΡΗΕΣ για
τθν περίοδο 2011-12-13.

Μζτρο 4 - Δθμιουργία Παγκφπριου Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν ςτο Τποςτατικό (Fiber to the Home -FTTH)
Δράςθ 4.1

Τιοκζτθςθ και εφαρμογι πλαιςίου ρφκμιςθσ αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ και
λειτουργία δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ.

Δράςθ 4.2

Εντατικοποίθςθ των διαβουλεφςεων μεταξφ των φορζων τθσ αγοράσ και
διαμόρφωςθ τελικισ επιλογισ του τφπου του δικτφου FTTH κακϊσ και ςαφοφσ
χρονοδιαγράμματοσ για τθν υλοποίθςι του, λόγω του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου.

Δράςθ 4.3

Μελζτθ του ενδεχομζνου να επιχορθγθκεί θ αλλαγι τθσ εςωτερικισ καλωδίωςθσ
ςτα υποςτατικά πελατϊν (εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν, τερματικϊν κλπ).

Μζτρο 5 - Αςφάλεια Δικτφων και Πλθροφοριϊν
Δράςθ 5.1

Ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν και
διοικθτικϊν δομϊν προςταςίασ υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.

Δράςθ 5.2

Προϊκθςθ των δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ λειτουργικότθτασ Κυβερνθτικοφ
CERT.

Δράςθ 5.3

Προϊκθςθ δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ λειτουργικότθτασ του Ακαδθμαϊκοφ
CERT.

Δράςθ 5.4

Επαναξιολόγθςθ από ΓΕΡΗΕΣ, ςε ςυνεργαςία με τα Εκνικά CERT, τθσ επζκταςθσ των
δραςτθριοτιτων τουσ για κάλυψθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.
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Δράςθ 5.5

Καταρτιςμόσ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθ προςταςία Κρίςιμων Τποδομϊν
Πλθροφοριϊν (CIIP).

Δράςθ 5.6

Καταρτιςμόσ ςχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθ προςταςία Κρίςιμων Τποδομϊν
Πλθροφοριϊν (CIIP).

Δράςθ 5.7

Τλοποίθςθ προγράμματοσ ενθμζρωςθσ για κζματα Αςφάλειασ Δικτφων και
Πλθροφοριϊν.

Δράςθ 5.8

Τλοποίθςθ προγράμματοσ για τθν αςφάλεια τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν ςτο
Διαδίκτυο.
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τρατθγικόσ τόχοσ 2 - Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Παροχι Δθμόςιων
Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν
Μζτρο 6 - Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν
Δράςθ 6.1

Διεξαγωγι μελζτθσ για τθ δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου δικτφου, το οποίο να
υποςτθρίηει όλεσ τισ επικοινωνίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ.

Δράςθ 6.2

Τλοποίθςθ του ενοποιθμζνου δικτφου δθμόςιων υπθρεςιϊν.

Δράςθ 6.3

Ανάπτυξθ προθγμζνων υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και παροχι υψθλοφ
επιπζδου υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι
κοινότθτα.

Μζτρο 7 - Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Δράςθ 7.1

Επζκταςθ του υςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ
Σμιματα/Τπθρεςίεσ του Δθμόςιου Σομζα.

Γραφείου

ςε

όλα

τα

Δράςθ 7.2

Ανακεϊρθςθ τθσ τρατθγικισ για τθν πλθροφορικι ςτθ Δθμόςια Τπθρεςία.

Δράςθ 7.3

Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου Αςφάλειασ.

Δράςθ 7.4

Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Αποκικθσ Πλθροφοριϊν.

Δράςθ 7.5

Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Τποςτιριξθσ Δικτφων και υςτθμάτων.

Δράςθ 7.6

Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

Δράςθ 7.7

Επζκταςθ τθσ Πφλθσ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ (ΕΚΕ).

Δράςθ 7.8

Λειτουργία του υςτιματοσ Τποβολισ Εγγράφων για εγγραφι εταιρειϊν μζςω του
διαδικτφου και δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε εταιρεία (e-Filing).

Δράςθ 7.9

Επιγραμμικι (online) διεκπεραίωςθ όλων των πλθρωμϊν προσ τθν Κυβζρνθςθ (epayment).

Δράςθ 7.10

Κίνθτρα ςτον πολίτθ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του
δθμόςιου τομζα.

Δράςθ 7.11

Εντοπιςμόσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν που δεν μποροφν να προςφερκοφν πλιρωσ
θλεκτρονικά, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, και να γίνει τροποποίθςθ των
νομοκεςιϊν αυτϊν, ζτςι ϊςτε και αυτζσ οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να μποροφν να
παρζχονται θλεκτρονικά.

Δράςθ 7.12

Ανάπτυξθ περιςςοτζρων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςχεδιαςμζνων με βάςθ τισ
ανάγκεσ των πολιτϊν/επιχειριςεων.

Δράςθ 7.13

Διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ.

Δράςθ 7.14

Παροχι διαςυνοριακϊν και διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν θ-διακυβζρνθςθσ και
ευκυγράμμιςθ τθσ
διαλειτουργικότθτασ
με το ευρωπαϊκό πλαίςιο
διαλειτουργικότθτασ.

ελίδα 7 από 71

THE - Ψθφιακι τρατθγικι τθσ Κφπρου

Δράςθ 7.15

Παροχι δυνατότθτασ πρόςβαςθσ πολιτϊν ςτα προςωπικά τουσ δεδομζνα, τα οποία
χρειάηονται ςτισ ςυναλλαγζσ με τουσ Κυβερνθτικοφσ Φορείσ.

Δράςθ 7.16

Δθμόςια (ςτο Διαδίκτυο) διάκεςθ πλθροφοριϊν που βρίςκονται ςτθν κατοχι του
κράτουσ.

Δράςθ 7.17

Ανάπτυξθ εργαλείων, τα οποία να υποςτθρίηουν τισ ςυμμετοχικζσ αποφάςεισ και να
δίνουν ςτον πολίτθ τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων από το
κράτοσ.

Δράςθ 7.18

Ενςωμάτωςθ όλων των μθχανογραφθμζνων κζντρων τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε 34 μεγάλα κζντρα βαςιςμζνα ςε πρότυπα πράςινθσ τεχνολογίασ και ςτα τελευταία
πρότυπα αςφάλειασ.

Δράςθ 7.19

Δθμιουργία και λειτουργία του Κζντρου Σθλε-εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ.

Δράςθ 7.20

Λειτουργία περιςςότερων ΚΕΠ.

Δράςθ 7.21

Λειτουργία περιφερειακϊν φυςικϊν ΚΕΠ και τοπικϊν εικονικϊν (virtual) ΚΕΠ.

Δράςθ 7.22

Ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα για αποτελεςματικι
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.

Δράςθ 7.23

φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ που κα
ςυμβουλεφει τον Τπουργό Οικονομικϊν για κζματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ,
τα οποία εμπίπτουν και αποτελοφν ςθμαντικό και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
ψθφιακισ ςτρατθγικισ τθσ Κφπρου.

Μζτρο 8 - Ηλεκτρονικι Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Δράςθ 8.1

Δθμιουργία Κεντρικοποιθμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν από όλουσ
τουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ.

Δράςθ 8.2

Δθμιουργία κζντρου πλθροφόρθςθσ (call center) με όλεσ τισ παρεχόμενεσ από τον
Διμο ι Κοινότθτα υπθρεςίεσ.

Δράςθ 8.3

Εγκατάςταςθ ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρικμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με
γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ
ομάδεσ πλθκυςμοφ.

Δράςθ 8.4

Κίνθτρα ςτον πολίτθ και ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

Δράςθ 8.5

Πλθροφόρθςθ και διεξαγωγι διαβουλεφςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τουσ
πολίτεσ με τθν χριςθ των μζςω κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Μζτρο 9 - Ηλεκτρονικι Τγεία
Δράςθ 9.1

Εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Τγείασ (ΟΠΤ) ςε
όλα τα νοςοκομεία του Τπουργείου Τγείασ. Σο ΟΠΤ περιλαμβάνει και τθ
δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.
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Δράςθ 9.2

Εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα
νοςοκομεία και κζντρα υγείασ.

Δράςθ 9.3

Δθμιουργία Περιφερειακϊν Δικτφων Τγείασ (ΠΔΤ) για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν
μεταξφ όλων των νοςοκομείων, κζντρων υγείασ, περιφερειακϊν ιατρείων κακϊσ και
ιδιωτϊν γιατρϊν.

Δράςθ 9.4

Τλοποίθςθ και διάκεςθ ςτον ιδιϊτθ γιατρό διαδικτυακισ πφλθσ, θ οποία κα
προςφζρει πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων περιλαμβανομζνου και του θλεκτρονικοφ
φακζλου του αςκενι.

Δράςθ 9.5

χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ
(AAL). Προτείνεται όπωσ αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοςτεί ςε πιλοτικι βάςθ
με τθν επιλογι μιασ ομάδασ θλικιωμζνων που ηουν ςε κάποια αγροτικι περιοχι.

Δράςθ 9.6

Δθμιουργία και χριςθ τθλε-ιατρικϊν εφαρμογϊν μεταξφ των κρατικϊν και ιδιωτικϊν
νοςθλευτθρίων για τθν εξ-αποςτάςεωσ ιατρικι εξζταςθ (τθλε-εξζταςθ) και
διάγνωςθ των αςκενϊν.

Μζτρο 10 - Ηλεκτρονικι Σαυτοποίθςθ και Ηλεκτρονικζσ Τπογραφζσ
Δράςθ 10.1

Ο κάκε πολίτθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ κα ζχει τθν προςωπικι του θ-ταυτότθτα
θ οποία κα περιλαμβάνει τθν προςωπικι ταυτότθτά, τα βιομετρικά ςτοιχειά, τθν
θλεκτρονικι υπογραφι και άλλα δεδομζνα.

Δράςθ 10.2

Εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ.

Δράςθ 10.3

Ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν
και ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα.

Μζτρο 11 - Χριςθ των ΣΠΕ για προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου
Δράςθ 11.1

Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου για προβολι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου με τθ χριςθ των ΣΠΕ.

Δράςθ 11.2

Ψθφιοποίθςθ των ςθμαντικότερων αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και
ψθφιοποίθςθ μιασ από τισ εκκζςεισ που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ Κυπριακισ
προεδρίασ του υμβουλίου τθσ ΕΕ.

Δράςθ 11.3

Επζκταςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και
δθμιουργία «ςυνδζςμων» (links) με τουσ αντίςτοιχουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.

Δράςθ 11.4

Δθμιουργία τριςδιάςτατου ψθφιακοφ μουςείου.

Μζτρο 12 - Ηλεκτρονικόσ Σουριςμόσ
Δράςθ 12.1

Ετοιμαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντασ με των ΣΠΕ.

Δράςθ 12.2

Δθμιουργία Κζντρου τθλε-εξυπθρζτθςθσ και διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων για
τουσ τουρίςτεσ και τουσ τουριςτικοφσ εταίρουσ, μζςω ενόσ ενιαίου αρικμοφ.
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Δράςθ 12.3

Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου και προβολι των τουριςτικϊν αξιοκζατων
τθσ Κφπρου μζςω κοινωνικϊν δικτφων.

Δράςθ 12.4

Δθμιουργία διαδικτυακοφ παρατθρθτθρίου τουριςμοφ.

Μζτρο 13 - Δθμιουργία Πάρκου τθσ Γνϊςθσ
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.

Δράςθ 13.2

Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κα γίνουν οι
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για ανάλθψθ του όλου ζργου από τρατθγικό Επενδυτι.
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τρατθγικόσ τόχοσ 3 - υμμετοχι όλων των πολιτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των ευάλωτων
ομάδων ςτθν ψθφιακι Κφπρο
Μζτρο 14 - Καλλιζργεια Ψθφιακοφ Αλφαβθτιςμοφ
Δράςθ 14.1

Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο «Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για
Όλουσ (e-Skills For All)».

Δράςθ 14.2

Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο «Ψθφιακι Πολιτότθτα» για τθ
μαηικι κατάρτιςθ του ψθφιακά αναλφάβθτου πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου.

Δράςθ 14.3

Προϊκθςθ και Επζκταςθ τθσ Κυπριακισ Πφλθσ Επιχειριςεων (ΚΤΠΕΠ).

Δράςθ 14.4

Ανάπτυξθ περαιτζρω προγραμμάτων για προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων.

Δράςθ 14.5

Ηλεκτρονικι δικτφωςθ των πυρινων μάκθςθσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία και μετατροπι
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τθν παραδοςιακι μορφι ςτθ μορφι τθσ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ.

Μζτρο 15: Εκνικό Πρόγραμμα Ευρυηωνικισ Διείςδυςθσ
Δράςθ 15.1
Εγκατάςταςθ ςε Διμουσ και Κοινότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν όπου να
λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ για διεκπεραίωςθ των
ςυναλλαγϊν τουσ θλεκτρονικά.
Δράςθ 15.2
Εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για δθμιουργία αςφρματου τοπικοφ
δικτφου για δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια ςθμεία.
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τρατθγικόσ τόχοσ 4: Εκπαίδευςθ και Μάκθςθ
Μζτρο 16 - Ψθφιακι Παιδεία
Δράςθ 16.1

Διαςφνδεςθ όλων των δθμόςιων ςχολείων με το Κζντρο Δεδομζνων με φυςικζσ
ςυνδζςεισ υψθλϊν ταχυτιτων κακϊσ και λογικι ςφνδεςθ.

Δράςθ 16.2

Ολοκλιρωςθ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε όλα τα ςχολεία για να είναι δυνατι θ
ςφνδεςι τουσ με το Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν.

Δράςθ 16.3

Αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε όλα τα ςχολεία (ζνασ
θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ανά μακθτι).

Δράςθ 16.4

Λειτουργία εργαςτθρίων πλθροφορικισ και πολυμζςων ςε κάκε ςχολείο.

Δράςθ 16.5

Εγκατάςταςθ διαδραςτικϊν πινάκων ςε όλα τα ςχολεία.

Δράςθ 16.6

Επζκταςθ του Προγράμματοσ Διαδικτυακό χολείο (ΔΙΑ.) ζτςι ϊςτε να καλφψει όλα
τα ςχολεία Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ και να επεκτακεί ςτθ
Δθμοτικι Εκπαίδευςθ.

Δράςθ 16.7

Δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για όλα τα μακιματα όλων των
βακμίδων.

Δράςθ 16.8

Ανάπτυξθ εφαρμογϊν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ.

Δράςθ 16.9

Μθχανογράφθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ το οποίο και κα διαςυνδεκεί με το
ΔΙΑ.

Δράςθ 16.10

Διεφρυνςθ των επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα για τθν
ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.

Δράςθ 16.11

Πρόςβαςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςε τεχνολογίεσ αιχμισ μζςα από τθν
ανάπτυξθ κζντρων αλλθλεπιδραςτικισ μάκθςθσ.

Δράςθ 16.12

Αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθ
διαχείριςθ των ΣΠΕ.

Δράςθ 16.13

Πρόςβαςθ (επιγραμμικά) των ςχολείων όλων των βακμίδων ςε εκπαιδευτικό ςε
υλικό/εκπαιδευτικζσ παραγωγζσ που ζχει ιδθ ψθφιοποιθκεί από το Παιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο.
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τρατθγικόσ τόχοσ 5: Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Μζτρο 17 - Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Δράςθ 17.1

Περαιτζρω προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου με τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ
του τρατθγικοφ χεδίου και χεδίου Δράςθσ «Επιχειρείτε Διαδικτυακά».

Δράςθ 17.2

χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίων επιχοριγθςθσ από ευρωπαϊκά κονδφλια για τθ
μθχανογράφθςθ επιχειριςεων ανεξάρτθτα οικονομικοφ τομζα δραςτθριότθτασ.

Δράςθ 17.3

Ειςαγωγι προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για νζα καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ
από μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

Δράςθ 17.4

Ειςαγωγι νζου προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για τθν ςφναψθ προ-εμπορικϊν
δθμόςιων ςυμβάςεων από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με επιχειριςεισ ζρευνασ και
καινοτομίασ ι με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

Δράςθ 17.5

Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ των δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.

Δράςθ 17.6

Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για εφαρμογι μεκόδων θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και
ζκδοςθσ αποδείξεων πλθρωμϊν.

Δράςθ 17.7

Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τεχνολογίεσ/εξοπλιςμό και να
εφαρμόηουν πρακτικζσ και πολιτικζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον τόςο ςτθν
παραγωγι όςο και ςτθ λειτουργία τουσ και γενικά ςτθν άςκθςθ οποιαςδιποτε
οικονομικισ δραςτθριότθτασ.

Δράςθ 17.8

Επεξεργαςία μζτρων για να υποβοθκθκεί θ ςυμμετοχι κυπριακϊν επιχειριςεων ςε
ζργα ΣΠΕ τθσ Κυβζρνθςθ.

Δράςθ 17.9

Κακιζρωςθ ετιςιου forum με ςυμμετοχι του ΣΤΠ και των εταιρειϊν πλθροφορικισ,
με ςκοπό τθ ςυςτθματικι αλλθλοενθμζρωςθ τουσ αναφορικά με τθν προϊκθςθ
ζργων και πρωτοβουλιϊν ςτισ ΣΠΕ.

Δράςθ 17.10

φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων, θ οποία κα εξετάηει τισ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ και κα παρζχει ειςθγιςεισ για τθν επικαιροποίθςθ του
νομοκετικοφ/κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςχετικά με τθ ρφκμιςθ
του κυβερνοχϊρου.

Δράςθ 17.11

φςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων για τθν κατάρτιςθ
ςτρατθγικοφ ςχεδίου προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων ςε ΣΠΕ και τθν ανάδειξθ τθσ
Κφπρου ςε περιφερειακό κζντρο ΣΠΕ.

Δράςθ 17.12

Δθμιουργία μθχανιςμοφ προςζλκυςθσ χρθματοδοτικϊν πόρων και διοχζτευςθσ τουσ
ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ.
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τρατθγικόσ τόχοσ 6: Προαγωγι Οικολογικϊν Σεχνολογιϊν
Μζτρο 18: Ευφυζσ φςτθμα Μεταφορϊν
Δράςθ 18.1

Προϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςία μεταξφ των Κυβερνθτικϊν Τπθρεςιϊν που
εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ του οδικοφ δικτφου και ςυμβάντων και καταρτιςμόσ
ςυμφωνιϊν παροχισ υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ.

Δράςθ 18.2

Δθμιουργία ευρείασ πλατφόρμασ ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου και ιδιωτικοφ
τομζα για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν για από κοινοφ
εξζλιξθ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν.

Δράςθ 18.3

Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν χριςθ των ευφυϊν
ςυςτθμάτων μεταφορϊν.

Δράςθ 18.4

Δθμιουργία δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που είναι απαραίτθτο για τθν
ανάπτυξθ από το δθμόςιο των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν ςτθν Κφπρο.

Μζτρο 19: Ευφυζσ φςτθμα Διαχείριςθσ Νεροφ
Δράςθ 19.1

Επζκταςθ του ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ ςε υπάρχοντα και ςε μελλοντικά υδατικά
ζργα ςε όλθ τθν Κφπρο.

Δράςθ 19.2

Εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ των ρεικρογραφθμάτων των
αυτογραφικϊν υδρομετρικϊν ςτακμϊν ςε ποταμοφσ.

Δράςθ 19.3

Εγκατάςταςθ και λειτουργία τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ ποιοτικοφ και ποςοτικοφ
ζλεγχου ποταμϊν και φραγμάτων (remote sensing).

Δράςθ 19.4

Επιπλζον εξοπλιςμόσ ςτο ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ για διαχείριςθ ποιοτικοφ και
ποςοτικοφ περιεχομζνου του δικτφου φδρευςθσ και εγκατάςταςθ βαλβίδων για
θλεκτρονικι ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ αγωγϊν.

Δράςθ 19.5

Αφξθςθ των περιοχϊν/ηωνϊν που ελζγχονται με τθλεμζτρθςθ ςτο δίκτυο φδρευςθσ.

Δράςθ 19.6

Πιλοτικι εφαρμογι ςε ευρείασ κλίμακασ ζξυπνων μετρθτϊν είτε μόνο για το
υδρευτικό δίκτυο είτε μαηί με μετρθτζσ θλεκτροδότθςθσ ςε περιοχι με μεγάλο
αρικμό μετρθτϊν.

Μζτρο 20: Τιοκζτθςθ Πλαιςίου Σθλε-εργαςίασ
Δράςθ 20.1

Τιοκζτθςθ του πλαιςίου που να διζπει τθν τθλε-εργαςία.
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Σα ακόλουκα Μζτρα δεν ανικουν ςε κάποιο ςτρατθγικό ςτόχο αλλά είναι οριηόντια:
Μζτρο 21: Επικοινωνιακό Πλάνο
Δράςθ 21.1

Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν επικοινωνιακοφ γραφείου για καταρτιςμό λεπτομεροφσ
επικοινωνιακοφ πλάνου προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν κυπριακι
κοινωνία.

Δράςθ 21.2

Δθμιουργία κϊδικα ψθφιακϊν δικαιωμάτων και χριςθσ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν.

Δράςθ 21.3

Δθμιουργία «Χάρτθ Σιμϊν Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν.

Μζτρο 22 - Ενίςχυςθ του υντονιςτικοφ Φορζα
Δράςθ 22.1

Σο Τπουργικό υμβοφλιο κα επαναεπιβεβαιϊςει τθν απόφαςθ του για τθ
δθμιουργία τεςςάρων νζων οργανικϊν κζςεων ςτο ΣΗΕ και κα καλζςει τον Τπουργό
Οικονομικϊν να τισ περιλάβει ςτον επόμενο προχπολογιςμό.

Δράςθ 22.2

Σο ΣΔΔΠ κα αξιολογιςει τισ πρόςκετεσ ανάγκεσ του ΣΗΕ ςε προςωπικό και κα
υποβάλει ςχετικζσ ειςθγιςεισ.
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1

Ειςαγωγι

Οι ΣΠΕ αποτελοφν μείηονα κινθτιρια δφναμθ οικονομικοφ και κοινωνικοφ εκςυγχρονιςμοφ και ζνα από
τουσ κφριουσ μοχλοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ, προϊκθςθσ τθσ
καινοτομίασ, δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ υψθλότερθσ αξίασ, κακϊσ και αφξθςθσ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των οικονομιϊν είτε ςε κλάδουσ που αςχολοφνται άμεςα με τθν τεχνολογία είτε
ςε κλάδουσ ςτουσ οποίουσ ζμμεςα θ τεχνολογία βοθκά να γίνουν πιο ανταγωνιςτικοί. Παράλλθλα, οι
ΣΠΕ παρζχουν νζα εργαλεία με τα οποία μποροφν να αντιμετωπιςτοφν οι διάφορεσ κοινωνικζσ
προκλιςεισ όπωσ οι κλιματικζσ αλλαγζσ, θ αποδοτικότερθ χριςθ τθσ ενζργειασ, θ μείωςθ του
διοξειδίου του άνκρακα και θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ. Οι ΣΠΕ είναι απαραίτθτεσ για τθν πρόοδο ςε
όλουσ τουσ ςθμαντικοφσ επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ τομείσ και βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. Επομζνωσ, θ ανάπτυξθ ςυνκθκϊν Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ
παραπζμπει ςε μια κοινωνία ςτθν οποία θ δθμιουργία, μετάδοςθ, διάχυςθ και αξιοποίθςθ τθσ
πλθροφορίασ αποτελεί ςθμαντικι οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα.
Ωσ εκ τοφτου, οι ΣΠΕ βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ Ευρώπη 20201 (βλ Παράρτθμα 1 –
Κεφάλαιο 1) και διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ. Η ςτρατθγικι Ευρώπη 2020
κακορίηει ζνα όραμα για τθν επίτευξθ υψθλϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ, παραγωγικότθτασ και
κοινωνικισ ςυνοχισ, που κα υλοποιθκοφν μζςω ςυγκεκριμζνων δράςεων ςε επίπεδο ΕΕ και ςε εκνικό
επίπεδο. Σο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη2 (βλ Παράρτθμα 1- Κεφάλαιο 1) είναι μία από τισ
επτά εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ςτρατθγικισ Ευρώπη 2020, για τον κακοριςμό του βαςικοφ
καταλυτικοφ ρόλου που πρζπει να αναλάβουν οι ΣΠΕ, ϊςτε θ Ευρϊπθ να επιτφχει τουσ φιλόδοξουσ
ςτόχουσ τθσ το 2020. Με το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, θ Επιτροπι προωκεί τθ δθμιουργία
εκείνων των ςυνκθκϊν ςτα ΚΜ, οι οποίεσ κα κάνουν δυνατι τθν αειφόρο οικονομικι και κοινωνικι
ανάπτυξθ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ, ςε ζνα διαρκϊσ εξελιςςόμενο και ανταγωνιςτικό διεκνζσ
περιβάλλον. Οι προτάςεισ ςτρατθγικισ που περιζχονται ςτο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη
υπογραμμίηουν τον κομβικό ρόλο που αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ των ΣΠΕ ωσ μζςου για τθν υλοποίθςθ
των ςυνκθκϊν Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ, τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα.
Η Κφπροσ είναι από τισ λίγεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ που δεν ζχει προβεί ςε ουςιαςτικζσ και ςυντονιςμζνεσ
ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ και τθσ χριςθσ των ΣΠΕ. Είναι προφανζσ
ότι αυτι τθ ςτιγμι θ Κφπροσ, για να ακολουκιςει τα άλλα ΚΜ και να αποκομίςει τα οφζλθ των ΣΠΕ,
χρειάηεται να αναπτφξει ςτρατθγικι και να υλοποιιςει πολφ περιςςότερα προγράμματα και δράςεισ
από ότι ιδθ υλοποιεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ δίνοντασ ιδιαίτερθ ϊκθςθ και κζτοντασ ωσ
προτεραιότθτα τθν χριςθ των ΣΠΕ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Παράλλθλα
το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο ςτθν προκαταρκτικι του ζκκεςθ (θμερ. 12 Οκτωβρίου 2011) για
τθν Κφπρο επιςθμαίνει ότι πρζπει να αναλθφκοφν πρωτοβουλίεσ που κα βελτιϊςουν τθν κατάρτιςθ
και τθν εκπαίδευςθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί καλφτερθ αντιςτοιχία μεταξφ κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ
1

2

COM(2010)2020, «Ευρϊπθ 2020 - τρατθγικι για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ», Βρυξζλεσ,
26.03.2010.
COM(2010)245, «Ψθφιακό Θεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ», Βρυξζλεσ, 19.05.2010
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και των αναγκϊν τθσ αγοράσ και επίςθσ να προωκθκεί θ χριςθ των ΣΠΕ ςε ευρεία κλίμακα από τισ
επιχειριςεισ. Η ετοιμαςία και εφαρμογι ψθφιακισ ςτρατθγικισ είναι επίςθσ υποχρζωςθ τθσ Κφπρου
που απορρζει από τθ τρατθγικι Ευρώπη 2020 και το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη.
Η ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ Κφπρου (όραμα, ςτρατθγικοί ςτόχοι, μζτρα και δράςεισ) προκφπτουν από τθ
μελζτθ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ (βλ Παράρτθμα 1 – Κεφάλαιο 1),
τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ ψθφιακισ Κφπρου ςε ςχζςθ με τα άλλα ΚΜ (βλ Παράρτθμα 1 Κεφάλαιο 3) κακϊσ και από τθν αξιολόγθςθ των ωφελθμάτων που αναμζνεται να προκφψουν από τθν
υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ (βλ Παράρτθμα 1- Κεφάλαιο 4). Η ψθφιακι
ςτρατθγικι υιοκετεί τουσ ςτόχουσ του ψθφιακοφ κεματολογίου, αφορά ςτθν περίοδο 2011-2020, και
προχωρεί ςε δράςεισ οι οποίεσ οδθγοφν:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του
δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα,
ςτθν ανάπτυξθ τεχνολογικϊν κλάδων τθσ οικονομίασ με υψθλι προςτικζμενθ αξία,
ςτθ διατιρθςθ αποδεκτισ από το κοινό ποιότθτασ ςε ότι αφορά ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ,
ςτθν παγίωςθ ςυνκθκϊν διαφάνειασ ςτον τρόπο λειτουργίασ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ
τομζα, και
ςτθ δθμιουργία αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτο κοινό ςε ότι αφορά ςτισ ςυναλλαγζσ του με το
δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα.

Η ψθφιακι ςτρατθγικι αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο αφοφ αγγίηει όλουσ τουσ τομείσ του
πλαιςίου τθσ Booz Allen Hamilton3. Περιλαμβάνει δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου
ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν «ετοιμαςία» τθσ κοινωνίασ να εκμεταλλευτεί τθσ δυνατότθτεσ τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει ζνα ιςχυρό ψθφιακό περιβάλλον, ςτθν
ενδυνάμωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τθσ κοινωνίασ να χρθςιμοποιεί τισ ΣΠΕ και ςτθν αξιολόγθςθ
του αντίκτυπου από τθν εφαρμογι τθσ. Επιπλζον, θ ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ Κφπρου υιοκετεί όλουσ
τουσ ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ και ςυνάδει πλιρωσ με το Ψθφιακό Θεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ.
το πρϊτο Κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ ειςαγωγι και παρουςιάηονται οι δομζσ που ζχει αποφαςίςει
το Τπουργικό υμβοφλιο για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Κφπρο. το δεφτερο
Κεφάλαιο παρουςιάηεται το Όραμα τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ τθσ Κφπρου και ςτο τρίτο Κεφάλαιο
παρουςιάηονται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι, τα μζτρα και οι αντίςτοιχεσ δράςεισ. το τζταρτο Κεφάλαιο
παρουςιάηεται θ επικοινωνιακι πολιτικι, ενϊ το πζμπτο Κεφάλαιο καλφπτει κζματα διακυβζρνθςθσ
και υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ. Σζλοσ, ςτο ζκτο Κεφάλαιο φαίνεται θ χρονικι ςειρά υλοποίθςθσ των
διαφόρων δράςεων. το Παράρτθμα 1 παρουςιάηονται ςε ςυντομία οι Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθν
Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ και οι πτυχζσ που πρζπει να περιλαμβάνει μια ψθφιακι ςτρατθγικι για να
κεωρείται ολοκλθρωμζνθ. Επίςθσ, επιχειρείται μια ανάλυςθ τθσ ςθμερινισ ψθφιακισ Κφπρου και
αναλφονται τα οφζλθ ποφ κα προκφψουν από τθν υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ.
το Παράρτθμα 2 παρουςιάηονται αναλυτικά τα Μζτρα, οι Δράςεισ και οι αρμόδιοι φορείσ και γίνεται
3

Βλ. Παράρτθμα 1 Κεφάλαιο 2
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ςυςχετιςμόσ των Μζτρων με τισ εφτά ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ του Ψηφιακοφ Θεματολογίου για την
Ευρώπη (Πίνακασ 1).

2

Όραμα
«ΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΑ ΣΗΡΙΞΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ
ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΓΙΓΝΕΘΑΙ»

Οι πολιτικζσ και οικονομικζσ ςυγκυρίεσ κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ για τθ δθμιουργία μιασ
δυναμικισ και ανταγωνιςτικισ οικονομίασ, βαςιςμζνθσ ςτθ γνϊςθ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ.
Σο όραμα τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ μζςα ςτο υπάρχον πραγματικό
περιβάλλον τθσ Κφπρου. Σο όραμα ενςωματϊνει τισ ΣΠΕ ςτισ υφιςτάμενεσ πολιτικζσ και οικονομικοφσ
τομείσ τθσ χϊρασ με ςκοπό οι ΣΠΕ να γίνουν ο καταλφτθσ που κα ςυμβάλει ςτθν περαιτζρω άνκιςθ τθσ
οικονομίασ τθσ Κφπρου και γενικότερα ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των πολιτϊν μζςω τθσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ υψθλότερθσ αξίασ, τθσ παροχισ νζων δθμιουργικϊν δυνατοτιτων
που προκφπτουν από τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ κακϊσ και τθσ πιο ενεργισ ςυμμετοχισ τουσ
ςτα κοινωνικά, πολιτιςμικά και πολιτικά δρϊμενα.
ε μια χϊρα όπου το μεγαλφτερο μζροσ τθσ οικονομίασ βαςίηεται ςε υπθρεςίεσ, θ ψθφιακι ςτρατθγικι
κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Η Κφπροσ που ζχει ςτόχο να
αποτελζςει περιφερειακό κζντρο ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, όπωσ υγείασ, εκπαίδευςθσ και τουριςμοφ
και να προςελκφςει επενδφςεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ, μπορεί να βελτιϊςει και να αναβακμίςει τισ
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ με τθν χριςθ των ΣΠΕ. Η ψθφιακι ςτρατθγικι ςτοχεφει οι ΣΠΕ να
προςδϊςουν τθν επιπλζον διάςταςθ, να αποτελζςουν το βοθκθτικό εργαλείο που κα αγκαλιάςει τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ χϊρασ, είτε αυτζσ αφοροφν τουσ τομείσ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν
είτε οποιονδιποτε άλλο τομζα τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Με τον τρόπο αυτό, θ ψθφιακι
ςτρατθγικι κα βοθκιςει τθν Κφπρο να πετφχει το ψθφιακό άλμα και να αποκομίςει τα ςυνεπαγόμενα
οφζλθ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία τθσ.
Για τθν υλοποίθςθ του πιο πάνω οράματοσ και για τθν εξζλιξι τθσ Κφπρου ςε μια ψθφιακι κοινωνία,
πρζπει να υιοκετιςουμε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, μζτρα και ανάλογεσ δράςεισ, που με τθν υλοποίθςι
τουσ, κα γεφυρϊςουμε το ψθφιακό χάςμα που ςιμερα υπάρχει μεταξφ τθσ Κφπρου και των
περιςςοτζρων ΚΜ τθσ ΕΕ και κα προςφζρουμε νζεσ προοπτικζσ ανζλιξθσ και προόδου, τόςο ςτουσ
πολίτεσ όςο και ςτισ επιχειριςεισ γενικότερα, με απϊτερο ςτόχο τθ γενικι ευθμερία τθσ Κφπρου.
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3

τρατθγικοί τόχοι, Μζτρα και Δράςεισ

Για να επιτευχκεί το όραμα τθσ ψθφιακισ Κφπρου απαιτείται ο προςδιοριςμόσ πολφ ςυγκεκριμζνων
ςτρατθγικϊν ςτόχων που αφοροφν τουσ πιο κάτω τομείσ:
(i)

Οικονομία: ζμφαςθ ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, μζςω τθσ
μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ και διάκεςθσ προϊόντων, τθσ ενίςχυςθσ του τομζα τθσ
προςφοράσ υπθρεςιϊν και τθσ ενίςχυςθσ τθσ δυνατότθτασ του κράτουσ να τθν υποςτθρίηει.

(ii)

Κοινωνία: ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν κατάργθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, με
εςτίαςθ ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ παιδείασ, τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ.

(iii)

Πολιτιςμόσ: ζμφαςθ ςτθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου και ςτθ
δθμιουργία διαφλων ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα.

(iv)

Δθμοκρατία: ζμφαςθ ςτθ διευρυμζνθ ςυμμετοχι και τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ
δραςτθριότθτεσ τθσ πολιτείασ.

Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι εξάγονται ουςιαςτικά από τα ςυμπεράςματα του Παραρτιματοσ 1 – Κεφάλαιο
3.2.3 και ςυγκεκριμζνα από τισ τρεισ αιτίεσ (παρατίκενται πιο κάτω), που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μθ
ικανοποιθτικι ψθφιακι ανάπτυξθ τθσ Κφπρου και τθ μθ αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τθσ προοπτικϊν:
(i)

(ii)

(iii)

Η Κυβζρνθςθ δεν αναλαμβάνει πολλζσ πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ «ψθφιακοφ
περιβάλλοντοσ». Οι υφιςτάμενεσ ψθφιακζσ πολιτικζσ και δράςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ δεν είναι
αρκετζσ και κυρίωσ είναι χωρίσ ςυντονιςμό, ςυνζχεια και ςυνοχι, οπότε τα αποτελζςματα δεν
είναι εμφανι. υνεπϊσ, είναι απαραίτθτθ μια δυναμικι και ςυντονιςμζνθ προςζγγιςθ που κα
βελτιϊςει κατά πολφ τθν «ψθφιακι Κφπρο».
Χαμθλι και μθ-δθμιουργικι χριςθ των ΣΠΕ από τουσ πολίτεσ. Πολίτεσ, Μικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ (SMEs) και βαςικοί τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ ο τουριςμόσ δεν χρθςιμοποιοφν ςε
ικανοποιθτικό βακμό τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και δεν επωφελοφνται από αυτζσ.
Η ψθφιακι διάςταςθ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ με τα πιο ςθμαντικά και πιεςτικά κζματα που
αντιμετωπίηει θ Κφπροσ, όπωσ θ διαχείριςθ του υδατικοφ δικτφου, οι μεταφορζσ, θ υγεία, θ
αναβάκμιςθ τθσ υπαίκρου, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, θ αποτελεςματικότθτα τθσ κυβερνθτικισ
μθχανισ, κλπ. Αυτοί οι τομείσ κα μποροφςαν να επωφελθκοφν και να βελτιωκοφν κατά πολφ από
τθν χριςθ των ΣΠΕ.

Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι, οι οποίοι αποτελοφν τον κινθτιριο μοχλό ςτθν ψθφιακι εξζλιξθ τθσ Κφπρου, και
τροχιοδρομοφν τθν ψθφιακι Κφπρο, ενδυναμϊνουν το ανκρϊπινο δυναμικό και προωκοφν τθν
πράςινθ κουλτοφρα, υλοποιοφνται με ςυγκεκριμζνα μζτρα και δράςεισ, τα οποία παρουςιάηονται
ςυνοπτικά πιο κάτω. Λεπτομζρειεσ για τα μζτρα, τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ και τον αρμόδιο φορζα που
κα υλοποιιςει τισ δράςεισ αυτζσ παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα 2.
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3.1 Σροχιοδρόμθςθ τθσ Ψθφιακισ Κφπρου
Είναι γεγονόσ ότι μζχρι ςιμερα, λόγω ζλλειψθσ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ, θ Κυβζρνθςθ
δεν αναλαμβάνει πολλζσ πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ ψθφιακοφ “περιβάλλοντοσ” και θ ψθφιακι
διάςταςθ των υφιςτάμενων πολιτικϊν είναι υποβακμιςμζνθ. Η Κφπροσ υλοποιεί ψθφιακζσ δράςεισ
που είναι διάςπαρτεσ, χωρίσ αυτζσ να εντάςςονται ςε ζνα γενικότερο ςχζδιο και ωσ εκ τοφτου τα
αποτελζςματα τουσ δεν είναι πολλζσ φορζσ εμφανι.
Η τροχιοδρόμθςθ τθσ ψθφιακισ Κφπρου αφορά τθ δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν και
προχποκζςεων για τθ λειτουργία τθσ ψθφιακισ Κφπρου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ καλλιζργειασ
ψθφιακισ κουλτοφρασ ςτα διάφορα ςτρϊματα τθσ κυπριακισ κοινωνίασ. Οι δράςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ
πρζπει να είναι ςυντονιςμζνεσ κάτω από τθν ομπρζλα τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ και να λαμβάνουν
υπόψθ και τισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Η τροχιοδρόμθςθ τθσ ψθφιακισ Κφπρου μπορεί να
επιτευχκεί με τθ ςφνδεςθ τθσ Κφπρου και με τθν παροχι δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε όλουσ
τουσ πολίτεσ.

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 ανεξάρτθτα από τθ γεωγραφικι τουσ
κζςθ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ψθφιακι Κφπρο. Περιλαμβάνει επίςθσ κζματα
προϊκθςθσ του ανταγωνιςμοφ ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν διάφορεσ
υποδομζσ που να προςφζρουν υψθλισ ποιότθτασ και ταχφτθτασ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ όλουσ
τουσ πολίτεσ ςε προςιτζσ τιμζσ. 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.

Η προςζγγιςθ για να επιτευχκοφν οι πιο πάνω ςτόχοι είναι να ενκαρρυνκοφν οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ
να επενδφςουν ςε ευρυηωνικι υποδομι. Αφοφ εξαντλθκοφν οι δυνατότθτεσ τθσ αγοράσ και ςε
περίπτωςθ που υπάρχουν ακόμα περιοχζσ χωρίσ τθν επικυμθτι κάλυψθ, τότε κα εξεταςτεί το
ενδεχόμενο κρατικισ χρθματοδότθςθσ.
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Ο ςτόχοσ αυτόσ υλοποιείται με τα ακόλουθα Μέτρα και Δράςεισ:
Μζτρο 1 - Προϊκθςθ τακεροφ Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου.
Δράςθ 1.1:

Οι Οδθγίεσ 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ ζχουν
τεκεί ςε εφαρμογι από το 2004. Οι νζεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ με τισ οποίεσ
τροποποιοφνται οι προαναφερόμενεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ είναι οι 2009/136/ΕΚ και
2009/140/ΕΚ, οι πρόνοιεσ των οποίων ζχουν ενςωματωκεί ςε τροποποιθτικά
Νομοςχζδια του ΓΕΡΗΕΣ και του ΣΗΕ.

Δράςθ 1.2:

Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ ενςφρματων υποδομϊν.

Δράςθ 1.3:

Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ αςφρματων υποδομϊν.

Δράςθ 1.4:

Εξζταςθ των αγορϊν ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ, μζςα ςτο 2011, για τθν αποδοτικότθτα
των υφιςτάμενων επενδφςεων ςε βάκοσ χρόνου και τουσ πικανοφσ περιοριςμοφσ που
οδθγοφν ςε τεχνθτι αφξθςθ του κόςτουσ ανάπτυξθσ δικτφων.

Δράςθ 1.5:

Προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διαφόρων φορζων, ζτςι ϊςτε οι
ςυνολικζσ επενδφςεισ να είναι ςυμφζρουςεσ και υλοποιιςιμεσ.

Μζτρο 2 - Αδειοδότθςθ Αςφρματων Δικτφων
Προϊκθςθ τθσ χριςθσ του ραδιοφάςματοσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία αςφρματων δικτφων
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που κα παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ και ταχφτθτασ υπθρεςίεσ.
Δράςθ 2.1:

Ετοιμαςία
ςχεδίου
αδειοδότθςθσ
ραδιοςυχνοτιτων
(με
ςυγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα) για λειτουργία δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθ βάςθ τθσ
τεχνολογικισ ουδετερότθτασ, μζχρι το πρϊτο εξάμθνο 2012.

Μζτρο 3 - Προϊκθςθ του Ανταγωνιςμοφ και Μείωςθ Σιμϊν
Προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και μείωςθ τιμϊν των ευρυηωνικϊν
υπθρεςιϊν/προϊόντων.
Δράςθ 3.1 :

Αξιολόγθςθ των τάςεων των καταναλωτϊν, εντόσ του 2011, αναφορικά με τθν
ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ προϊόντων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και τθσ προςιτότθτασ
τθσ λιανικισ τιμολόγθςθσ ευρυηωνικϊν προϊόντων.

Δράςθ 3.2:

Διεφρυνςθ των εργαςιϊν του Παρατθρθτθρίου Αγοράσ που διατθρεί το ΓΕΡΗΕΣ για τθν
περίοδο 2011-12-13 και ανάπτυξθ ςυγκριτικοφ μοντζλου των ευρυηωνικϊν προϊόντων
ςτθν κυπριακι αγορά.
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Μζτρο 4 - Δθμιουργία Παγκφπριου Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν ςτο Τποςτατικό (Fiber to the Home -FTTH)
Εγκατάςταςθ και λειτουργία τουλάχιςτον ενόσ παγκφπριου δικτφου FTTH μζχρι το ζτοσ 2020
Δράςθ 4.1:

Δράςθ 4.2:

Δράςθ 4.3:

Τιοκζτθςθ και εφαρμογι πλαιςίου ρφκμιςθσ αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ και
λειτουργία δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ βάςει τθσ ςχετικισ φςταςθσ τθσ ΕΕ και των
κοινϊν κζςεων του Body of European Regulators for Electronic Communications
(BEREC).
Εντατικοποίθςθ των διαβουλεφςεων μεταξφ των φορζων τθσ αγοράσ και διαμόρφωςθ
τελικισ επιλογισ του τφπου του δικτφου FTTH κακϊσ και ςαφοφσ χρονοδιαγράμματοσ
για τθν υλοποίθςι του εντόσ του δεφτερου εξαμινου του 2012, λόγω τθσ
δθμοςιοποίθςθσ του ειςθγθτικοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου (δθμόςια διαβοφλευςθ)
και τθν επακόλουκθ οριςτικοποίθςι του με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν διαταγμάτων
μζχρι τον Ιοφνιο 2012.
Μελζτθ του ενδεχομζνου να επιχορθγθκεί θ αλλαγι τθσ εςωτερικισ καλωδίωςθσ ςτα
υποςτατικά πελατϊν (εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν, τερματικϊν κλπ), ζτςι ϊςτε να
τονωκεί θ ηιτθςθ για μεταφορά ςτο νζο δίκτυο.

Μζτρο 5 - Αςφάλεια Δικτφων και Πλθροφοριϊν
Προϊκθςθ τθσ αςφάλειασ των δικτφων και πλθροφοριϊν ζτςι ϊςτε οι πολίτεσ να διακατζχονται από
αίςκθμα αςφάλειασ και να αναπτυχκεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ προσ τθν επιγραμμικι ςφνδεςθ και τθ
χριςθ του Διαδικτφου.
Δράςθ 5.1:

Ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν και
διοικθτικϊν δομϊν προςταςίασ υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν με βάςθ το
εγκεκριμζνο ζγγραφο πολιτικισ για τθν αςφάλεια δικτφων και υποδομϊν.

Δράςθ 5.2:

Προϊκθςθ των δράςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ λειτουργικότθτασ
του Κυβερνθτικοφ Computer Security Incident Response Team (CSIRT/CERT) από το
Σμιμα Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ (ΣΤΠ).

Δράςθ 5.3:

Προϊκθςθ των δράςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ λειτουργικότθτασ του
Ακαδθμαϊκοφ CSIRT από το Κυπριακό Ερευνθτικό και Ακαδθμαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ).

Δράςθ 5.4:

Επαναξιολόγθςθ από το ΓΕΡΗΕΣ, ςε ςυνεργαςία με τα Εκνικά CSIRT/CERT, τθσ
επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ για κάλυψθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.

Δράςθ 5.5:

Καταρτιςμόσ από το ΓΕΡΗΕΣ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθν προςταςία Κρίςιμων
Τποδομϊν Πλθροφοριϊν (CIIP) για το κακοριςμό ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ από τον
ΤΕ.
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Δράςθ 5.6:

Καταρτιςμόσ από το ΓΕΡΗΕΣ ςχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν προςταςία Κρίςιμων
Τποδομϊν Πλθροφοριϊν (CIIP) ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ.

Δράςθ 5.7:

Τλοποίθςθ προγράμματοσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινωνίασ για τα κζματα Αςφάλειασ
Δικτφων και Πλθροφοριϊν.

Δράςθ 5.8:

Τλοποίθςθ προγράμματοσ για τθν αςφάλεια τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν ςτο
Διαδίκτυο.

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. Η «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 τθν χριςθ των ΣΠΕ να εξυπθρετιςουν καλφτερα τον πολίτθ και τισ
επιχειριςεισ και να μειϊςουν ςθμαντικά το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μειϊνοντασ τθ
γραφειοκρατία και αυξάνοντασ τθν παραγωγικότθτα των δθμόςιων υπαλλιλων. Οι δθμόςιεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να είναι υψθλοφ επιπζδου και να παρζχονται με αςφαλι τρόπο.
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 τθν ςυναλλαγι μεταξφ των Κυβερνθτικϊν
Τπθρεςιϊν και των πολιτϊν/επιχειριςεων. Η παροχι δθμοςίων 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 όλοι οι πολίτεσ να μποροφν να
τισ χρθςιμοποιιςουν.
Η παροχι δθμοςίων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με φιλικό και ελκυςτικό τρόπο που ο πολίτθσ κα τισ
ςυνδζςει με τισ κακθμερινζσ του ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο, κα βοθκιςει ςτθν καλλιζργεια ψθφιακισ
κουλτοφρασ και κα αυξιςει τθν χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των ΣΠΕ από τουσ πολίτεσ.
Παράλλθλα θ Κυβζρνθςθ με τθν χριςθ των ΣΠΕ μπορεί να προβάλει τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ
Κφπρου και να προωκιςει τον πολφ ςθμαντικό τομζα του τουριςμοφ.
Επιπρόςκετα, πρζπει να ακολουκθκεί μια ςυντονιςμζνθ πολιτικι μεταξφ των Κυβερνθτικϊν
Τπθρεςιϊν, οφτωσ ϊςτε θ τεχνολογία να χρθςιμοποιθκεί προσ όφελοσ τθσ δθμοκρατίασ προκειμζνου
όλοι οι πολίτεσ να επωφελθκοφν από τθν παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.
Ο ςτόχοσ αυτόσ υλοποιείται με τα ακόλουθα Μέτρα και Δράςεισ:
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Μζτρο 6 - Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν
Δθμιουργία ενόσ ενιαίου Δικτφου Δθμόςιων Τπθρεςιϊν το οποίο να εξυπθρετεί τισ τθλεπικοινωνιακζσ
ανάγκεσ (δεδομζνων, φωνισ, βίντεο) τθσ Κυβζρνθςθσ και να διαςυνδζει τόςο τα νοςθλευτιρια όςο και
τα εκπαιδευτιρια.
Δράςθ 6.1:

Δράςθ 6.2:
Δράςθ 6.3:

Διεξαγωγι μελζτθσ (αρχιτεκτονικι δικτφου, μοντζλο υλοποίθςθσ και λειτουργίασ,
κόςτοσ-όφελοσ, κλπ) για τθ δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου δικτφου, το οποίο να
υποςτθρίηει όλεσ τισ επικοινωνίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ (περιλαμβανομζνων και των
επικοινωνιϊν των νοςθλευτθρίων και εκπαιδευτθρίων), κακϊσ και εφαρμογζσ κοινισ
ωφζλειασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ δικτφωςθσ του Τπουργείου Εξωτερικϊν με τισ
Πρεςβείεσ και Προξενεία τθσ Δθμοκρατία ςτο εξωτερικό).
Τλοποίθςθ του ενοποιθμζνου δικτφου δθμόςιων υπθρεςιϊν.
Ανάπτυξθ προθγμζνων υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και παροχι υψθλοφ
επιπζδου υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι
κοινότθτα από το ΚΕΑΔ.

Μζτρο 7 - Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Η κυβζρνθςθ, με τθ χριςθ των ΣΠΕ, να γίνει πιο αποτελεςματικι και αποδοτικι ςτισ εςωτερικζσ τθσ
διαδικαςίεσ (θλεκτρονικι κυβζρνθςθ χωρίσ χαρτί) και να γίνει πιο ανοικτι και φιλικι προσ τουσ πολίτεσ
και τισ επιχειριςεισ με τθν παροχι όλων των δθμόςιων υπθρεςιϊν επιγραμμικά (θλεκτρονικι
εξυπθρζτθςθ του πολίτθ). Σαυτόχρονα, το μζτρο αυτό ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των
πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για διάφορα κζματα που τουσ
αφοροφν. τθν υλοποίθςθ του κα λθφκοφν υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.
Δράςθ 7.1:

Επζκταςθ του υςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου ςε όλα τα Σμιματα/Τπθρεςίεσ
του Δθμόςιου Σομζα.

Δράςθ 7.2:

Ανακεϊρθςθ τθσ τρατθγικισ για τθν πλθροφορικι ςτθ Δθμόςια Τπθρεςία.

Δράςθ 7.3:

Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου Αςφάλειασ.

Δράςθ 7.4:

Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Αποκικθσ Πλθροφοριϊν.

Δράςθ 7.5:

Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Τποςτιριξθσ Δικτφων και υςτθμάτων.

Δράςθ 7.6:

Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

Δράςθ 7.7:

Επζκταςθ τθσ Πφλθσ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ (ΕΚΕ) για τθν θλεκτρονικι
διεκπεραίωςθ επιπρόςκετων διαδικαςιϊν.

Δράςθ 7.8:

Λειτουργία του υςτιματοσ Τποβολισ Εγγράφων για εγγραφι εταιρειϊν μζςω του
διαδικτφου και δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε εταιρεία (e-Filing).
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Δράςθ 7.9:

Επιγραμμικι (online) διεκπεραίωςθ όλων των πλθρωμϊν προσ τθν Κυβζρνθςθ (epayment).

Δράςθ 7.10:

Κίνθτρα ςτον πολίτθ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του
δθμόςιου τομζα.

Δράςθ 7.11:

Εντοπιςμόσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν που δεν μποροφν να προςφερκοφν πλιρωσ
θλεκτρονικά, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ και να γίνει τροποποίθςθ των
νομοκεςιϊν αυτϊν, ζτςι ϊςτε και οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αυτζσ να μποροφν να
παρζχονται θλεκτρονικά.

Δράςθ 7.12:

Ανάπτυξθ περιςςοτζρων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςχεδιαςμζνων με βάςθ τισ ανάγκεσ
των πολιτϊν/επιχειριςεων.

Δράςθ 7.13:

Διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ πρόςβαςθ και θ
χριςθ των υπθρεςιϊν από όλεσ τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ.

Δράςθ 7.14:

Παροχι αποδοτικϊν/αποτελεςματικϊν διαςυνοριακϊν και διαλειτουργικϊν
υπθρεςιϊν θ-διακυβζρνθςθσ και ευκυγράμμιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των
δθμόςιων υπθρεςιϊν με το ευρωπαϊκό πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ.

Δράςθ 7.15:

Παροχι δυνατότθτασ ςτουσ πολίτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά τουσ
δεδομζνα, τα οποία χρειάηονται ςτισ ςυναλλαγζσ με τουσ Κυβερνθτικοφσ Φορείσ και
διαςφάλιςθ ότι θ υποβολι τζτοιων πλθροφοριϊν κα γίνεται μόνο μία φορά από
πλευράσ του πολίτθ.

Δράςθ 7.16:

Δθμόςια (ςτο Διαδίκτυο) διάκεςθ πλθροφοριϊν (νομοκεςίεσ, κανονιςμοί, οικονομικά
ςτοιχεία, κλπ) που βρίςκονται ςτθν κατοχι του κράτουσ.

Δράςθ 7.17:

Ανάπτυξθ εργαλείων, τα οποία να υποςτθρίηουν τισ ςυμμετοχικζσ αποφάςεισ και να
δίνουν ςτον πολίτθ τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων από το κράτοσ.

Δράςθ 7.18:

Ενςωμάτωςθ όλων των μθχανογραφθμζνων κζντρων τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε 3-4
μεγάλα κζντρα τα οποία να αποτελοφν το ζνα εφεδρικό του άλλου και να είναι όλα
βαςιςμζνα ςε πρότυπα πράςινθσ τεχνολογίασ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςτα
τελευταία πρότυπα αςφάλειασ.

Δράςθ 7.19:

Δθμιουργία και λειτουργία του Κζντρου Σθλε-εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ.

Δράςθ 7.20:

Λειτουργία περιςςότερων ΚΕΠ ςε επιλεγμζνεσ τοποκεςίεσ ϊςτε ο κάκε πολίτθσ να ζχει
εφκολθ πρόςβαςθ ςε ζνα από αυτά.

Δράςθ 7.21:

Λειτουργία περιφερειακϊν φυςικϊν ΚΕΠ και τοπικϊν εικονικϊν (virtual) ΚΕΠ.

Δράςθ 7.22:

Ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα για αποτελεςματικι θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ.
Δράςθ 7.23: φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ που κα
ςυμβουλεφει τον Τπουργό Οικονομικϊν για κζματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, τα
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οποία εμπίπτουν και αποτελοφν ςθμαντικό και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ τθσ Κφπρου.

Μζτρο 8 - Ηλεκτρονικι Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ για να γίνει πιο αποτελεςματικι και αποδοτικι ςτισ
εςωτερικζσ τθσ διαδικαςίεσ, να προςφζρει ποιοτικζσ και πρωτοποριακζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, να ενιςχφςει τθ διαφάνεια, να ενδυναμϊςει τθν εμπιςτοςφνθ του πολίτθ
προσ τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και να αναβακμίςει τθν επικοινωνία μεταξφ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Κυβζρνθςθσ και μεταξφ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των δθμοτϊν.
Δράςθ 8.1:

Δθμιουργία Κεντρικοποιθμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν το οποίο κα
ςυγκεντρϊνει και κα διαχειρίηεται τθν πλθροφορία από όλουσ τουσ Διμουσ και τισ
Κοινότθτεσ κεντρικά χωρίσ να χρειάηεται ςε κάκε Διμο να υπάρχουν εγκατεςτθμζνα
υπολογιςτικά ςυςτιματα.

Δράςθ 8.2:

Δθμιουργία κζντρου πλθροφόρθςθσ (call center) με όλεσ τισ παρεχόμενεσ από τον Διμο
ι Κοινότθτα υπθρεςίεσ.

Δράςθ 8.34 , 5: Εγκατάςταςθ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρκετοφ
αρικμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, όπου να
λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.
Δράςθ 8.46:

Κίνθτρα ςτον πολίτθ και ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

Δράςθ 8.5:

Πλθροφόρθςθ και διεξαγωγι διαβουλεφςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τουσ
πολίτεσ με τθν χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Μζτρο 9 - Ηλεκτρονικι Τγεία
Αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ προςδοκοφμενθσ αναβάκμιςθσ τθσ
παροχισ ιατρικισ φροντίδασ, μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ φάςματοσ υποδομϊν και εφαρμογϊν
πλθροφορικισ που να άπτεται τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ πολιτικισ.

4

Η Δράςθ αυτι κα ςυμβάλει και ςτθν υλοποίθςθ του Μζτρου 15 που αφορά τθν αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ ευρυηωνικϊν
υπθρεςιϊν.
5

βλ. Δράςθ 15.1

6

Η Δράςθ αυτι κα ςυμβάλει και ςτθν υλοποίθςθ του Μζτρου 15 που αφορά τθν αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ ευρυηωνικϊν
υπθρεςιϊν.
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Δράςθ 9.1:

Εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Τγείασ (ΟΠΤ) ςε όλα τα
νοςοκομεία του Τπουργείου Τγείασ. Σο ΟΠΤ περιλαμβάνει και τθ δθμιουργία
θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.

Δράςθ 9.2:

Εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα
νοςοκομεία και κζντρα υγείασ.

Δράςθ 9.3:

Δθμιουργία Περιφερειακϊν Δικτφων Τγείασ (ΠΔΤ) για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε
πραγματικό χρόνο μεταξφ όλων των νοςοκομείων, κζντρων υγείασ, περιφερειακϊν
ιατρείων κακϊσ και ιδιωτϊν γιατρϊν.

Δράςθ 9.4:

Τλοποίθςθ και διάκεςθ ςτον ιδιϊτθ γιατρό διαδικτυακισ πφλθσ (ωσ ξεχωριςτό ΠΔΤ), θ
οποία κα προςφζρει πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων περιλαμβανομζνου και του
θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.

Δράςθ 9.57:

χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ
(Autonomous/Ambient Assisted Living - AAL). Προτείνεται όπωσ αρχικά το πρόγραμμα
αυτό εφαρμοςτεί ςε πιλοτικι βάςθ με τθν επιλογι μιασ ομάδασ θλικιωμζνων που ηουν
ςε κάποια αγροτικι περιοχι.

Δράςθ 9.68:

Δθμιουργία και χριςθ τθλε-ιατρικϊν εφαρμογϊν μεταξφ των κρατικϊν και ιδιωτικϊν
νοςθλευτθρίων για τθν εξ-αποςτάςεωσ ιατρικι εξζταςθ (τθλε-εξζταςθ) και διάγνωςθ
των αςκενϊν.

Μζτρο 10 - Ηλεκτρονικι Σαυτοποίθςθ και Ηλεκτρονικζσ Τπογραφζσ
Οι τεχνολογίεσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ (ςτο εξισ «θ-ταυτότθτα») είναι απαραίτθτεσ για αςφαλείσ
θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτο Διαδίκτυο, ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα. Η θ-ταυτοτθτα κα
αντικαταςτιςει τθν πολιτικι ταυτότθτα των Κφπριων πολιτϊν, θ οποία πζραν τθσ ιδιότθτασ τθσ να
χρθςιμοποιείται ωσ επίςθμο αποδεικτικό ζγγραφο κα περιζχει τα βιομετρικά ςτοιχειά του κατόχου τθσ
για ςκοποφσ ταυτοποίθςθσ. Επιπρόςκετα, ςτο «chip» τθσ θ-ταυτότθτασ κα μπορεί να ενςωματωκεί και
θ θλεκτρονικι υπογραφι του κατόχου τθσ αν αυτόσ το επικυμεί.
Δράςθ 10.1:

Ο κάκε πολίτθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ κα ζχει τθν προςωπικι του θ-ταυτότθτα θ
οποία κα περιλαμβάνει τθν προςωπικι ταυτότθτά, τα βιομετρικά ςτοιχειά, τθν
θλεκτρονικι υπογραφι και άλλα δεδομζνα.

Δράςθ 10.2:

Εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ.

Δράςθ 10.3:

Ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν και
ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα.

7

8

Περιλαμβάνεται ςτα πλαίςια δθμιουργίασ των ΠΔΤ.
Περιλαμβάνεται ςτα πλαίςια δθμιουργίασ των ΠΔΤ.
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Μζτρο 11 - Χριςθ των ΣΠΕ για προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου
Η ψθφιακι τεχνολογία να χρθςιμοποιθκεί για τθν προβολι ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό τθσ πλοφςιασ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ιςτορίασ τθσ Κφπρου ςε όλο τον κόςμο.
Δράςθ 11.1:

Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου για προβολι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου με τθ χριςθ των ΣΠΕ.

Δράςθ 11.2:

Ψθφιοποίθςθ των ςθμαντικότερων αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και
ψθφιοποίθςθ μιασ από τισ εκκζςεισ που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ Κυπριακισ
προεδρίασ του υμβουλίου τθσ ΕΕ.

Δράςθ 11.3:

Επζκταςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και
εμπλουτιςμόσ με τθ δθμιουργία «ςυνδζςμων» (links) με τουσ αντίςτοιχουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.

Δράςθ 11.4:

Δθμιουργία τριςδιάςτατου ψθφιακοφ μουςείου.

Μζτρο 12 - Ηλεκτρονικόσ Σουριςμόσ
Χριςθ των ΣΠΕ από τθν τουριςτικι βιομθχανία ζτςι ϊςτε να γίνει πιο ανταγωνιςτικό και ελκυςτικό το
τουριςτικό προϊόν τθσ Κφπρου.
Δράςθ 12.1:

Ετοιμαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντασ με τθ χριςθ
των ΣΠΕ.

Δράςθ 12.2:

Δθμιουργία Κζντρου Σθλε-εξυπθρζτθςθσ και διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων (Call
Center και CRM) για τουσ Σουρίςτεσ και τουσ τουριςτικοφσ εταίρουσ, μζςω ενόσ ενιαίου
αρικμοφ.

Δράςθ 12.3:

Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου και προβολι των τουριςτικϊν αξιοκζατων τθσ
Κφπρου μζςω κοινωνικϊν δικτφων (social networks).

Δράςθ 12.4:

Δθμιουργία διαδικτυακοφ παρατθρθτθρίου τουριςμοφ.

Μζτρο 13 – Δθμιουργία Πάρκου τθσ Γνϊςθσ
Δθμιουργία του Πάρκου τθσ Γνϊςθσ, το οποίο κα αποτελεί μια καινοφργια εξ’ολοκλιρου περιοχι που
κα αναπτυχκεί ςτθν περιοχι του Πεντάκωμου και Ακτισ Κυβερνιτθ τθσ επαρχίασ Λεμεςοφ, ςτθν
περιοχι που ορίςτθκε για τθ δθμιουργία του Επιςτθμονικοφ Σεχνολογικοφ Πάρκου και ςτθν οποία κα
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δθμιουργθκεί θ αναγκαία τεχνολογικι, κτθριακι και υποςτθρικτικι υποδομι ζτςι ϊςτε να αποτελεί
μια πρότυπθ, ζξυπνθ και πράςινθ περιοχι.
Σo Πάρκο τθσ Γνϊςθσ κα ζχει ευρφτερθ ζννοια από το Επιςτθμονικό Σεχνολογικό Πάρκο (ΕΣΠ), αφοφ κα
αποτελεί χϊρο ςτον οποίο κα ςτεγαςτοφν γενικότερα επιχειριςεισ και οργανιςμοί που βαςίηονται ςτθ
γνϊςθ (knowledge-based companies). το Πάρκο τθσ Γνϊςθσ κα ςτεγαςτοφν κυπριακζσ και διεκνείσ
εταιρείεσ οι οποίεσ βαςίηονται και προωκοφν τθ γνϊςθ, τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα και τθν παραγωγι
καινοτόμων ανταγωνιςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Η δθμιουργία και λειτουργία του Πάρκου τθσ Γνϊςθσ κα γίνει με τθ ςυνεγαςία Δθμόςιου – Ιδιωτικοφ
τομζα (Public Private Partnership), δθλαδι κα ανατεκεί ςε ςτρατθγικό επενδυτι, ο οποίοσ κα επιλεγεί
μζςω διαδικαςίασ προςφορϊν.
Για αφξθςθ τθσ επιτυχίασ του Ζργου, θ Κυβζρνθςθ κα μελετιςει το ενδεχόμενο παροχισ διαφόρων
κινιτρων τόςο ςτον ςτρατθγικό επενδυτι όςο και ςτουσ οργανιςμοφσ/εταιρείεσ που κα φιλοξενθκοφν
ςτο Πάρκο.
Δράςθ 13.1:

Δθμοςίευςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το Πάρκο τθσ Γνϊςθσ ποφ κα αφορά
τρατθγικοφσ Επενδυτζσ που κα επικυμοφςαν να αναλάβουν τθ δθμιουργία και
λειτουργία του Πάρκου τθσ Γνϊςθσ, θ οποία κα περιλαμβάνει το γενικό πλαίςιο και τα
πικανά κίνθτρα που κα παρζχονται ςτον ςτρατθγικό επενδυτι και ςτισ εταιρείεσ που
κα ςτεγαςτοφν ςτο Πάρκο τθσ Γνϊςθσ.

Δράςθ 13.2:

Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (ςε περίπτωςθ που
υπάρχει ενδιαφζρον από τθν αγορά), κα γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ (διενζργεια
μελζτθσ για ανάλθψθ του όλου ζργου από τρατθγικό Επενδυτι,
ςυμπεριλαμβανομζνων οικονομικϊν πλάνων, τθ δθμιουργία, λειτουργία και
επαναφορά του ζργου ςτο Κράτοσ και διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ) για
τθν ανάκεςθ του ζργου ςε ςτρατθγικό επενδυτι.

3.2

Ενδυνάμωςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

Η ενεργόσ χριςθ των ΣΠΕ βελτιϊνει τισ ατομικζσ προοπτικζσ εργαςίασ, πλθροφόρθςθσ ι κοινωνικϊν
ςχζςεων. Οι ΣΠΕ όχι μόνο ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και τθσ
υγειονομικισ περίκαλψθσ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ γενικότερα, αλλά
δθμιουργοφν και πολλζσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. Είναι λοιπόν ξεκάκαρο ότι για μια κοινωνία χωρίσ
αποκλειςμοφσ είναι ςθμαντικό να δοκεί θ δυνατότθτα ςε κάκε πολίτθ που το επικυμεί να ςυμμετζχει
πλιρωσ ςτο ψθφιακό γίγνεςκαι, παρά τα όποια ατομικά ι κοινωνικά μειονεκτιματά του.
Η δεφτερθ αιτία που θ Κφπροσ δεν αξιοποιεί τισ ψθφιακζσ τθσ δυνατότθτεσ αφορά ςτθν χαμθλι και μθδθμιουργικι χριςθ των ΣΠΕ από τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Οι πολίτεσ, μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ (SMEs) και οι κφριοι τομείσ τθσ οικονομίασ δεν επωφελοφνται επαρκϊσ από τισ ψθφιακζσ
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τεχνολογίεσ. Όμωσ, θ οικονομία τθσ Κφπρου βαςίηεται ςτισ υπθρεςίεσ και ουςιαςτικόσ παράγοντασ
ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου είναι το ανκρϊπινο δυναμικό.
Η ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αφορά τθν χριςθ των ΣΠΕ από όλουσ τουσ πολίτεσ, τουσ
εργαηομζνουσ, τισ επιχειριςεισ και γενικά από όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Η ενδυνάμωςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ περιλαμβάνει τθν καλλιζργεια ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ ςτουσ πολίτεσ και τθ
δθμιουργία ψθφιακισ κουλτοφρασ με τθν αναγνϊριςθ των ωφελθμάτων που παρζχει θ χριςθ των ΣΠΕ
ςτισ κακθμερινζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ. Για τθν ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ, θ ςτρατθγικι επικεντρϊνεται ςε κζματα που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν
ψθφιακι Κφπρο, ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ και ςτθν ανάπτυξθ
ψθφιακισ ανκρϊπινθσ υποδομισ.

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 τθν 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 και 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 τθν 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 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 ςτθν χριςθ όλων των μζςων που απαιτοφνται για
να πετφχει θ ζνταξι τουσ ςτθν ψθφιακι κοινωνία.
Ο ςτόχοσ αυτόσ υλοποιείται με τα ακόλουκα Μζτρα και Δράςεισ:
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Μζτρο 14 - Καλλιζργεια Ψθφιακοφ Αλφαβθτιςμοφ
Ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ όλων των πολιτϊν με τθ ςυνεχι βελτίωςθ των θλεκτρονικϊν τουσ δεξιοτιτων
και τθν ζνταξθ τουσ ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και κατάρτιςθσ κακϊσ και θ αναβάκμιςθ των
επαγγελματικϊν ικανοτιτων και θ αποτελεςματικότθτα όλων των εργαηομζνων, ζτςι ϊςτε να
επιτευχκεί θ θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ όλων των πολιτϊν και θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ψθφιακι Κφπρο.
Δράςθ 14.1:

Δράςθ 14.2:

Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο «Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για
Όλουσ (e-Skills For All)» για τθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων με βάςθ τισ 7
ενότθτεσ του ECDL, το οποίο κα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ.
Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο «Ψθφιακι Πολιτότθτα» για τθ
μαηικι κατάρτιςθ του ψθφιακά αναλφάβθτου πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου για τθν
απόκτθςθ των απαραίτθτων ψθφιακϊν δεξιοτιτων, ϊςτε να μποροφν να αξιοποιοφν
τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει τόςο ο δθμόςιοσ τομζασ όςο και οι
ιδιωτικοί οργανιςμοί μζςω του Διαδικτφου. Θα εξεταςτεί το ενδεχόμενο θ εκπαίδευςθ
αυτι να προςφερκεί και ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ ειδικά διαμορφωμζνων και
εξοπλιςμζνων κινθτϊν εκπαιδευτικϊν μονάδων. Σο εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ειδικά
προςαρμοςμζνο για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.

Δράςθ 14.3:

Προϊκθςθ και Επζκταςθ τθσ Κυπριακισ Πφλθσ Επιχειριςεων (ΚΤΠΕΠ).

Δράςθ 14.4:

Ανάπτυξθ περαιτζρω προγραμμάτων για προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων.

Δράςθ 14. 5:

Ηλεκτρονικι δικτφωςθ των πυρινων μάκθςθσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία,
αυτοματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κακϊσ και μετατροπι
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τθν παραδοςιακι μορφι ςτθ μορφι τθσ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ.

Μζτρο 15 - Εκνικό Πρόγραμμα Ευρυηωνικισ Διείςδυςθσ
Διάκεςθ κατάλλθλων εργαλείων πρόςβαςθσ (θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, ευρυηωνικι πρόςβαςθ) ςτισ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.
Δράςθ 15.19: Εγκατάςταςθ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρκετοφ
αρικμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, όπου να
λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. τα πλαίςια τθσ δράςθσ
αυτισ κα υλοποιθκεί αρχικά πιλοτικό πρόγραμμα ςε μικρό αρικμό κοινοτιτων (6-8
κοινότθτεσ) που κα ανικουν ςτθν ίδια περιοχι και κα ζχουν κάποια κοινά
χαρακτθριςτικά (απομακρυςμζνεσ, λίγοσ πλθκυςμόσ, κυρίωσ θλικιωμζνοι, χαμθλι
ευρυηωνικι διείςδυςθ). τισ κοινότθτεσ αυτζσ κα εγκαταςτακοφν ςε δθμόςια ςθμεία
μικρόσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (2-3 Η/Τ) και ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ, κα
9
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Δράςθ 15.2:

επιλεγοφν 2-3 άτομα από κάκε κοινότθτα (νεαρά άτομα), τα οποία κα εκπαιδευτοφν
και κα ζχουν τθν αρμοδιότθτα να εκπαιδεφουν τουσ ςυγχωριανοφσ τουσ και να τουσ
βοθκοφν ςτθν χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων και ειδικότερα να διεκπεραιϊνουν τισ
ςυναλλαγζσ τουσ (τόςο με το δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα όςο και με τον
ιδιωτικό τομζα) θλεκτρονικά.
Εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για δθμιουργία αςφρματου τοπικοφ
δικτφου για δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια ςθμεία (πχ ςε
κεντρικζσ πλατείεσ).

τόχοσ 4 - Εκπαίδευςθ και Μάκθςθ
Σα τελευταία χρόνια είναι κοινι θ διαπίςτωςθ ότι το «χολείο οφείλει να αλλάηει» ζτςι ϊςτε να
εκπλθρϊνει το ςθμαντικό του ρόλο που είναι θ προετοιμαςία των νζων για ευδόκιμθ προςωπικι και
επαγγελματικι ηωι.
τόχοσ λοιπόν 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 αλλά 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», με 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 με ςτόχο τθν 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 προςφζρει ζνα ευζλικτο
ςφςτθμα με τθ χριςθ διαφόρων μεκόδων εργαςίασ όπωσ θ μζκοδοσ project ι θ εξ’ αποςτάςεωσ
μάκθςθ που κα βαςίηεται ςτισ προςωπικζσ ανάγκεσ του κάκε μακθτι, αναβακμιςμζνεσ δυνατότθτεσ
επικοινωνίασ για διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πόρουσ και υπθρεςίεσ, καινοφργιεσ μακθςιακζσ
εμπειρίεσ, πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και ικανότθτα δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ,
ευκαιρίεσ για ζρευνα, ανακάλυψθ και λφςθ προβλθμάτων, ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και 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
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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
ςτον δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, οφτωσ ϊςτε θ εξζλιξθ και θ αφομοίωςθ των ςθμερινϊν
αναγκϊν να ενταχκεί ςτο γενικότερο ςφνολο τθσ κοινωνίασ. Η εκπαίδευςθ των υφιςτάμενων 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.
Ο ςτόχοσ αυτόσ υλοποιείται με τα ακόλουθα Μέτρα και Δράςεισ:

Μζτρο 16 - Ψθφιακι Παιδεία
Οι ΣΠΕ να χρθςιμοποιοφνται ωσ γνωςτικά αντικείμενα αλλά πολφ περιςςότερο ωσ δυναμικά εργαλεία
με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ, τον εμπλουτιςμό και τθν ριηικι αναδιαμόρφωςθ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ.
Δράςθ 16.110: Διαςφνδεςθ όλων των δθμόςιων ςχολείων με το Κζντρο Δεδομζνων με φυςικζσ
ςυνδζςεισ υψθλϊν ταχυτιτων κακϊσ και λογικι ςφνδεςθ.
Δράςθ 16.2:

Ολοκλιρωςθ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε όλα τα ςχολεία για να είναι δυνατι θ ςφνδεςι
τουσ με το Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν.

Δράςθ 16.3:

Αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε όλα τα ςχολεία ζτςι που να
αντιςτοιχεί ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ανά μακθτι.

Δράςθ 16.4:

Λειτουργία εργαςτθρίων πλθροφορικισ και πολυμζςων ςε κάκε ςχολείο.

Δράςθ 16.5:

Εγκατάςταςθ διαδραςτικϊν πινάκων ςε όλα τα ςχολεία.
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Δράςθ 16.6:

Επζκταςθ του Προγράμματοσ Διαδικτυακό χολείο (ΔΙΑ.) ζτςι ϊςτε να καλφψει όλα τα
ςχολεία Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ και να επεκτακεί ςτθ
Δθμοτικι Εκπαίδευςθ.

Δράςθ 16.7:

Δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου για όλα τα μακιματα όλων των
βακμίδων.

Δράςθ 16.8:

Ανάπτυξθ εφαρμογϊν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. Οι εν λόγω εφαρμογζσ κα είναι
τόςο ςφγχρονεσ (ηωντανζσ εικονικζσ τάξεισ) όςο και αςφγχρονεσ (πρόςβαςθ ςε
θχογραφθμζνα μακιματα).

Δράςθ 16.9:

Μθχανογράφθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ – ε κάκε ςχολείο κα λειτουργεί
ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθτϊν (εγγραφζσ, διατιρθςθ αρχείων μακθτϊν, κλπ) και κα
υλοποιθκεί κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν (τοποκετιςεισ,
μετακζςεισ, κλπ) το οποίο και κα διαςυνδεκεί με το ΔΙΑ.

Δράςθ 16.10: Διεφρυνςθ των επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα, με τθν αξιοποίθςθ
του Προγράμματοσ Εκπαιδευτικϊν Πυρινων, για τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία, ςε όλα τα ςχολεία.
Δράςθ 16.11: Πρόςβαςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςε τεχνολογίεσ αιχμισ μζςα από τθν
ανάπτυξθ κζντρων αλλθλεπιδραςτικισ μάκθςθσ.
Δράςθ 16.12: Αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθ
διαχείριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ αλλά και τθσ ίδιασ τθσ
πλθροφορίασ και διερεφνθςθ των απόψεων και ςτάςεων των μακθτϊν και των
εκπαιδευτικϊν για τισ ΣΠΕ.
Δράςθ 16.13: Πρόςβαςθ των ςχολείων όλων των βακμίδων μζςα από ιςτοχϊρο ςτο διαδίκτυο ςε
εκπαιδευτικό υλικό/εκπαιδευτικζσ παραγωγζσ (ντοκιμαντζρ, ταινίεσ κλπ) που ζχει ιδθ
ψθφιοποιθκεί από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο.

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 ερευνθτικοφσ 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 επιχειριςεων 11 ϊςτε να
διευκολυνκοφν και να επιταχυνκοφν οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τουσ.
11

Η διαλειτουργικότθτα και θ δθμιουργία «θλεκτρονικισ γζφυρασ» οικονομικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ δθμόςιου τομζα και
επιχειριςεων υλοποιοφνται μζςω του Μζτρου 7.
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Ο ιδιωτικόσ τομζασ αποτελεί τθν κινθτιριο δφναμθ κάκε οικονομίασ. Ζτςι, 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.
Ο ςτόχοσ αυτόσ υλοποιείται με τα ακόλουκα Μζτρα και Δράςεισ:

Μζτρο 17 - Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ τόςο ςτισ διαδικαςίεσ τουσ όςον και ςτθν εκπαίδευςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, ζτςι ϊςτε να αυξιςουν τθν παραγωγικότθτα τουσ και να γίνουν πιο
ανταγωνιςτικζσ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά. Επιπλζον, προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ
ςτο τομζα των ΣΠΕ.
Δράςθ 17.1:

Περαιτζρω προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ Εμπορίου με τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ του
τρατθγικοφ χεδίου και χεδίου Δράςθσ «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», όπου κα
ςυμπεριλθφκεί και θ υποχρζωςθ ςτθ δθμιουργία των ιςτοςελίδων να λαμβάνεται
υπόψθ και θ οδθγία WCAG 2.0 (ιςτοςελίδεσ προςβάςιμεσ και από τισ ευάλωτεσ ομάδεσ
του πλθκυςμοφ).

Δράςθ 17.2:

χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίων επιχοριγθςθσ από ευρωπαϊκά κονδφλια για τθ
μθχανογράφθςθ επιχειριςεων ανεξάρτθτα οικονομικοφ τομζα δραςτθριότθτασ. Θα
καταρτιςτοφν ςχζδια επιχοριγθςθσ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα
των ΣΠΕ, αφοφ οι ανάγκεσ τουσ ςε υποδομι (υλιςμικοφ/λογιςμικοφ) είναι διαφορετικζσ
από τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλουσ τομείσ.

Δράςθ 17.3:

Ειςαγωγι προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για νζα καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ από
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

Δράςθ 17.4:

Ειςαγωγι νζου προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για τθν ςφναψθ προ-εμπορικϊν
δθμόςιων ςυμβάςεων από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με επιχειριςεισ ζρευνασ και
καινοτομίασ ι με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

Δράςθ 17.512: Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ των δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Θα
μελετθκεί και το ενδεχόμενο επιβολισ υποχρζωςθσ προσ τισ επιχειριςεισ οι δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ που προςφζρονται θλεκτρονικά να διεκπεραιϊνονται από τισ επιχειριςεισ
και να γίνονται αποδεκτζσ από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μόνο θλεκτρονικά.

12

Η Δράςθ αυτι κα ςυμβάλει και ςτθν υλοποίθςθ του Μζτρου 15 που αφορά τθν αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ ευρυηωνικϊν
υπθρεςιϊν.
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Δράςθ 17.6:

Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για εφαρμογι μεκόδων θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και
ζκδοςθσ αποδείξεων πλθρωμϊν.

Δράςθ 17.7:

Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τεχνολογίεσ/εξοπλιςμό και να εφαρμόηουν
πρακτικζσ και πολιτικζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον τόςο ςτθν παραγωγι όςο και ςτθ
λειτουργία τουσ και γενικά ςτθν άςκθςθ οποιαςδιποτε οικονομικισ δραςτθριότθτασ.

Δράςθ 17.8:

Επεξεργαςία μζτρων για να υποβοθκθκεί θ ςυμμετοχι κυπριακϊν επιχειριςεων ςε
ζργα ΣΠΕ τθσ Κυβζρνθςθ.

Δράςθ 17.9:

Κακιζρωςθ ετιςιου forum με ςυμμετοχι του ΣΤΠ και των εταιρειϊν πλθροφορικισ, με
ςκοπό τθ ςυςτθματικι αλλθλοενθμζρωςθ τουσ αναφορικά με τθν προϊκθςθ ζργων
και πρωτοβουλιϊν ςτισ ΣΠΕ.

Δράςθ 17.10: φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων, θ οποία κα εξετάηει
τεχνολογικζσ και άλλεσ εξελίξεισ και κα παρζχει ειςθγιςεισ για τθν επικαιροποίθςθ του
νομοκετικοφ/κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςχετικά με τθ ρφκμιςθ
του κυβερνοχϊρου και τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων τθσ Ψθφιακισ Εποχισ. Η
φπαρξθ επικαιροποιθμζνου νομοκετικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου είναι απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ Ψθφιακισ Οικονομίασ και τθσ Κοινωνίασ
τθσ Πλθροφορίασ.
Δράςθ 17.11: φςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων για τθν κατάρτιςθ
ςτρατθγικοφ ςχεδίου προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων ςε ΣΠΕ και τθν ανάδειξθ τθσ
Κφπρου ςε περιφερειακό κζντρο ΣΠΕ. κοπόσ τθσ ομάδασ είναι ο κακοριςμόσ και θ
προϊκθςθ δράςεων για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του εξαγωγικοφ τομζα παραγωγισ
λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν ςτον τομζα των ΣΠΕ.
Δράςθ 17.12: Δθμιουργία μθχανιςμοφ προςζλκυςθσ χρθματοδοτικϊν πόρων και διοχζτευςθσ τουσ
ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ.

3.3

Προϊκθςθ Πράςινθσ Κουλτοφρασ

Η ΕΕ ετοίμαςε ςχζδιο δράςθσ13 γα τθν προαγωγι των οικολογικϊν τεχνολογιϊν (τεχνολογιϊν που
ζχουν λιγότερο αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον) προκειμζνου να μειωκεί θ πίεςθ ςτουσ
φυςικοφσ πόρουσ, να βελτιωκεί θ ποιότθτα ηωισ των Ευρωπαίων πολιτϊν και να ενκαρρυνκεί θ
οικονομικι ανάπτυξθ. Σο εν λόγω ςχζδιο δράςθσ αποβλζπει ςτθν άρςθ των εμποδίων που υφίςτανται
ςιμερα ςτθν προϊκθςθ οικολογικϊν τεχνολογιϊν, ςτθν εκμετάλλευςθ ολόκλθρου του δυναμικοφ των
οικολογικϊν τεχνολογιϊν, ςτθν ενίςχυςθ του κακοριςτικοφ ρόλου τθσ Ζνωςθσ ςτθν εφαρμογι του και
ςτθν κινθτοποίθςθ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν για τθν επίτευξθ των ςτόχων.

13

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το υμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο με τίτλο: «Σόνωςθ των τεχνολογιϊν υπζρ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ: πρόγραμμα δράςθσ για τισ περιβαλλοντικζσ τεχνολογίεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ», 28.01.2004.
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Η Ευρϊπθ κατζχει το ζνα τρίτο περίπου τθσ παγκόςμιασ αγοράσ τεχνολογιϊν φιλικϊν προσ το
περιβάλλον, μζγεκοσ το οποίο αναμζνεται να διπλαςιαςτεί ωσ το 2020 14. Οι τεχνολογίεσ αυτζσ
περιλαμβάνουν παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, διαδικαςίεσ διαχείριςθσ τθσ ρφπανςθσ,
προϊόντα που απαιτοφν λιγότερουσ πόρουσ και διαδικαςίεσ πιο αποτελεςματικισ διαχείριςθσ πόρων. Ο
τομζασ των οικολογικϊν τεχνολογιϊν αντιπροςωπεφει ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του ΑΕΠ τθσ ΕΕ και
μερικά εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ15, με οριςμζνουσ τομείσ να γνωρίηουν μεγαλφτερθ ανάπτυξθ,
όπωσ θ αιολικι και θ φωτοβολταϊκι ενζργεια, θ διαχείριςθ του νεροφ και θ ανακφκλωςθ.
Ζχοντασ υπόψθ τθ ςθμαντικότθτα τθσ χριςθσ οικολογικϊν τεχνολογιϊν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και
ςτθ διατιρθςθ υψθλισ ποιότθτασ ηωισ, θ τρίτθ βαςικι ςτρατθγικι ψθφιακι κατεφκυνςθ τθσ Κφπρου
αφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ «πράςινθσ κουλτοφρασ» και ςτθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ για τθν επίτευξθ του
ευρωπαϊκοφ ςτόχου για μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20% ζωσ το
2020 ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990.
Οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςτθν ατμόςφαιρα, λόγω του ςφγχρονου τρόπου ηωισ μασ,
ζχουν καταςτροφικό αποτζλεςμα ςτο οικοςφςτθμα. Οι ΣΠΕ καλοφνται να διαδραματίςουν ςθμαντικό
ρόλο ςε δφο βαςικά πεδία: ςτον περιοριςμό του αποτυπϊματοσ CO2 που δθμιουργείται κατά τθν
παραγωγι και ςτθν όςο το δυνατόν αποφυγι εφαρμογισ πρακτικϊν που ζχουν ωσ αποτζλεςμα
«αχρείαςτεσ» εκπομπζσ CO2.
Η ανάπτυξθ και θ καλφτερθ χριςθ των περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν κα ςυμβάλουν ςτον
εκςυγχρονιςμό τθσ οικονομίασ τθσ Κφπρου ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ςτθ
δθμιουργία νζων, εξειδικευμζνων κζςεων απαςχόλθςθσ. Εκτόσ από τα υπόλοιπα οφζλθ που
προκφπτουν από τθν υλοποίθςθ τουσ, οι «τθλε-λφςεισ» (όπωσ τθλε-εργαςία, τθλε-διάςκεψθ, τθλειατρικι, τθλε-εκπαίδευςθ), ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ των εκπομπϊν του CO2 μζχρι και 98% ςε
ςχζςθ με τθν παραδοςιακι φυςικι παρουςία όλων των προςϊπων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο. Η
μείωςθ των εκπομπϊν οφείλεται ςτθν αποφυγι των μετακινιςεων, με επιπρόςκετο οικονομικό
όφελοσ τθν αποφυγι των εξόδων μετακίνθςθσ.
Με δεδομζνο ότι ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ζχει δοκεί ζμφαςθ ςε αυτι τθ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ μόλισ
πρόςφατα, θ Κφπροσ μπορεί, λόγω και του μικροφ μεγζκουσ τθσ, να γίνει το παράδειγμα τθσ Ευρϊπθσ
ςτθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι «πράςινων» λφςεων.

τόχοσ 6 - Προαγωγι Οικολογικϊν Σεχνολογιϊν
Η «προαγωγι οικολογικϊν τεχνολογιϊν» αφορά τθν 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
14

15

CIP, «Competitiveness and Innovation Framework Programme, 2007 – 2013».
COM(2007)162, «Ζκκεςθ ςχετικά με το ςχζδιο δράςθσ για τισ περιβαλλοντικζσ τεχνολογίεσ (2005-2006), 02.05.2007
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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 και θ 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.
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.
Ο ςτόχοσ αυτόσ υλοποιείται με τα ακόλουθα Μέτρα16 και Δράςεισ:

Μζτρο 18: Ευφυζσ φςτθμα Μεταφορϊν
Να χρθςιμοποιθκοφν ςε ευρεία κλίμακα τα ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν (Intelligent Transport
Systems - ITS), δθλαδι ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τισ ΣΠΕ ςτισ μεταφορζσ, ζτςι ϊςτε οι μεταφορζσ
να καταςτοφν πιο αποδοτικζσ, πιο γριγορεσ, πιο εφκολεσ, πιο αξιόπιςτεσ και φιλικότερεσ προσ το
περιβάλλον.
Δράςθ 18.1:

Προϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Κυβερνθτικϊν Τπθρεςιϊν που
εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ του οδικοφ δικτφου και ςυμβάντων και καταρτιςμόσ
ςυμφωνιϊν παροχισ υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ.

Δράςθ 18.2:

Δθμιουργία ευρείασ πλατφόρμασ ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα
για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν για από κοινοφ εξζλιξθ των
ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν.

Δράςθ 18.3:

Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν χριςθ των ευφυϊν
ςυςτθμάτων μεταφορϊν. το παρόν ςτάδιο πρζπει να προωκθκοφν άμεςα ςυςτιματα
όπωσ: ςφςτθμα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και πλθροφόρθςθσ του κοινοφ, ςυςτιματα
διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων, ςυςτιματα ζκδοςθσ και ακφρωςθσ ειςιτθρίων, ςφςτθμα
διαχείριςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ και πλθροφόρθςθσ κοινοφ.

16

Σα ακόλουκα Μζτρα που ζχουν αναφερκεί πιο πάνω αφοροφν και ςτθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ για τθν προαγωγι
των οικολογικϊν τεχνολογιϊν: Μζτρο 6 – Ενιαίο δίκτυο δθμόςιων υπθρεςιϊν, Μζτρο 7-θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και
θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, Μζτρο 8 – θλεκτρονικι τοπικι αυτοδιοίκθςθ, Μζτρο 9 –θλεκτρονικι υγεία, Μζτρο 10θλεκτρονικι ταυτότθτα και θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, Μζτρο 12 –θλεκτρονικόσ τουριςμόσ, Μζτρο 16- ψθφιακι παιδεία και
Μζτρο 17 –ψθφιακι επιχειρθματικότθτα και ειδικότερα θ δράςθ 17.7 κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ πράςινων
τεχνολογιϊν.
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Δράςθ 18.417: Δθμιουργία δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που είναι απαραίτθτο για τθν
ανάπτυξθ από το δθμόςιο των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν ςτθν Κφπρο.

Μζτρο 19 - Ευφυζσ φςτθμα Διαχείριςθσ Νεροφ
Χριςθ των ΣΠΕ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων τθσ Κφπρου που κα βοθκιςει
ςτθ βελτίωςθ του χρόνιου υδατικοφ προβλιματοσ που αντιμετωπίηει θ Κφπροσ.
Δράςθ 19.1:

Επζκταςθ του ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ ςε υπάρχοντα και ςε μελλοντικά υδατικά ζργα
ςε όλθ τθν Κφπρο.

Δράςθ 19.2:

Εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ των ρεικρογραφθμάτων των
αυτογραφικϊν υδρομετρικϊν ςτακμϊν ςε ποταμοφσ.

Δράςθ 19.3:

Εγκατάςταςθ και λειτουργία τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ ποιοτικοφ και ποςοτικοφ
ζλεγχου ποταμϊν και φραγμάτων (remote sensing).

Δράςθ 19.4:

Εγκατάςταςθ επιπλζον εξοπλιςμοφ ςτο ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ για να καλφπτει και τθ
διαχείριςθ κεμάτων τόςο ποιοτικοφ όςο και ποςοτικοφ περιεχομζνου του δικτφου
φδρευςθσ κακϊσ και εγκατάςταςθ κατάλλθλων βαλβίδων για θλεκτρονικι ρφκμιςθ τθσ
πίεςθσ ςτουσ αγωγοφσ αναλόγωσ τθσ ηιτθςθσ και των αναγκϊν ςε πίεςθ για κάκε
περιοχι.

Δράςθ 19.5:

Αφξθςθ των περιοχϊν/ηωνϊν που ελζγχονται με τθλεμζτρθςθ ςτο δίκτυο φδρευςθσ.

Δράςθ 19.6: Πιλοτικι εφαρμογι ςε ευρείασ κλίμακασ ζξυπνουσ μετρθτζσ (ςφςτθμα AMR) είτε μόνο
για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαηί με μετρθτζσ θλεκτροδότθςθσ ςε περιοχι με μεγάλο
αρικμό υδρομετρθτϊν (3.000 περίπου).

Μζτρο 20 - Τιοκζτθςθ του Πλαιςίου Σθλε-εργαςίασ
Θα υιοκετθκεί πλαίςιο που να διζπει τθν τθλε-εργαςία ςτο δθμόςιο τομζα, ευρφτερο δθμόςιο τομζα
και ιδιωτικό τομζα.
Δράςθ 20.1:

4

Τιοκζτθςθ του πλαιςίου που να διζπει τθν τθλε-εργαςία.

Επικοινωνιακι Πολιτικι

Για να πετφχει θ ψθφιακι ςτρατθγικι και να επιτευχκοφν τα αναμενόμενα αποτελζςματα για τθν
οικονομία και τθν κοινωνία γενικότερα, πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα κανάλι επικοινωνίασ, ωσ οριηόντια
δράςθ προϊκθςθσ 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
17

Θα υλοποιθκεί μζςω του Δικτφου Δθμόςιων Τπθρεςιϊν (βλ. Μζτρο 6).
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τθν ψθφιακι ςτρατθγικι είναι ορατά, τότε κα αυξθκεί και θ διείςδυςθ των ΣΠΕ ςτθν κυπριακι
κοινωνία.
Όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα 1 – Κεφάλαιο 3, οι κφπριοι πολίτεσ δεν γνωρίηουν τα οφζλθ που
μποροφν να αποκομίςουν από τθ χριςθ του Διαδικτφου και γενικά των ΣΠΕ και κεωροφν ότι δεν το
χρειάηονται ςτθν κακθμερινότθτα τουσ για αυτό και δεν το χρθςιμοποιοφν ι το χρθςιμοποιοφν ςε πολφ
μικρό βακμό. Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει να υλοποιθκοφν άμεςα ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, με πολφ μικρό
χρόνο υλοποίθςθσ, με ςτόχο να γνωρίςει ο πολίτθσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ και τισ ιδθ
διακζςιμεσ υπθρεςίεσ.
Η επικοινωνιακι πολιτικι πρζπει να περιλαμβάνει τθν 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.

Ωσ εκ τοφτου, πρζπει να καταρτιςτεί ζνα επικοινωνιακό πλάνο για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ το οποίο να 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 πρζπει να απευκφνεται και ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ.

Μζτρο 21 - Επικοινωνιακό Πλάνο
Δράςθ 21.1:

Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν επικοινωνιακοφ γραφείου για να καταρτίςει λεπτομερζσ
επικοινωνιακό πλάνο προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν κυπριακι κοινωνία
(δθμιουργία ιςτοςελίδασ «Ψθφιακι Κφπροσ» που κα λειτουργεί ωσ Παρατθρθτιριο,
εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, ςυνζδρια, εργαςτιρια, θμερίδεσ, δθμοςίευςθ άρκρων ςε
εφθμερίδεσ και άλλα ζντυπα μζςα, μζςω ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ, ετοιμαςία
ενθμερωτικϊν εντφπων κλπ).

Δράςθ 21.2:

Δθμιουργία κϊδικα ψθφιακϊν δικαιωμάτων και χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.

Δράςθ 21.3:

Δθμιουργία «Χάρτθ Σιμϊν Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν»18.

18

βλ Δράςθ 3.2
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Τλοποίθςθ και Διακυβζρνθςθ

Η ψθφιακι ςτρατθγικι κα υλοποιθκεί από τισ δομζσ που ζχει κακορίςει το Τπουργικό υμβοφλιο με
τθν Απόφαςθ του με αρικμό 68.442 και θμερομθνία 18 Φεβρουαρίου 2009. Σθ ςυνολικι εποπτεία τθσ
ςτρατθγικισ ζχει ο Τπουργόσ υγκοινωνιϊν και Ζργων, ο οποίοσ ζχει και τθν πολιτικι ευκφνθ για τθν
Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ. Ωσ ςυντονιςτικόσ φορζασ και εκτελεςτικόσ βραχίονασ του Τπουργοφ
αναφορικά με τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ, ζχει οριςτεί το
Σμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΣΗΕ) του Τπουργείου υγκοινωνιϊν και Ζργων. Επιπλζον, το
Τπουργικό υμβοφλιο ενζκρινε τθ δθμιουργία υμβουλευτικισ Επιτροπισ, ο ρόλοσ τθσ οποίασ είναι να
ςυμβουλεφει τον Τπουργό υγκοινωνιϊν και Ζργων επί κεμάτων πολιτικισ αναφορικά με τθν Κοινωνία
τθσ Πλθροφορίασ και να κακοδθγεί το ΣΗΕ ςτθν άςκθςθ των εκτελεςτικϊν του αρμοδιοτιτων.
Επιπρόςκετα, το Τπουργικό υμβοφλιο ηιτθςε από κάκε Τπουργείο να ορίςει ζνα υπεφκυνο
ςυντονιςτι για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ, ο οποίοσ κα ενθμερϊνει το ΣΗΕ για τισ δράςεισ του
Τπουργείου του.
Οι ψθφιακζσ πολιτικζσ και δράςεισ μζχρι τϊρα είναι κυρίωσ χωρίσ ςυντονιςμό, ςυνζχεια και ςυνοχι και
κατά ςυνζπεια τα αποτελζςματα δεν είναι εμφανι. Η κοινωνία τθσ Κφπρου πρζπει να επωφελθκεί από
τισ ςυνζργειεσ και οικονομίεσ κλίμακασ και τα ςυνεπακόλουκα οφζλθ που προκφπτουν από τθν
εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ. Επομζνωσ, ο αποςπαςματικόσ ςχεδιαςμόσ και ο
κακοριςμόσ μζτρων και δράςεων, χωρίσ να προθγθκεί ςχετικι διαβοφλευςθ με το ςυντονιςτικό φορζα
και κατ’ επζκταςθ με τθ υμβουλευτικι Επιτροπι, πρζπει να αποφεφγεται οφτωσ ϊςτε οι διάφορεσ
δράςεισ να εντάςςονται «ομαλά» ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ.
Η εκτζλεςθ των διαφόρων μζτρων και δράςεων που περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο 3 ανατίκεται ςτον
αρμόδιο φορζα που αναφζρεται ςε κάκε μζτρο/δράςθ (βλ Παράρτθμα 2). Η ςυνολικι παρακολοφκθςθ
εφαρμογισ των ςτόχων, μζτρων και των αντίςτοιχων δράςεων ανικει ςτο ΣΗΕ, λόγω του ςυντονιςτικοφ
ρόλου που του ζχει ανατεκεί από το Τπουργικό υμβοφλιο.
Για τον καλφτερο ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ, κάκε χρόνο κα
ετοιμάηονται τα ακόλουκα:
(α)

Ετιςια Ζκκεςθ Προόδου: Ο αρμόδιοσ φορζασ κάκε δράςθσ υποβάλλει ςτο ΣΗΕ, μζςω του
υντονιςτι του Τπουργείου του αν είναι κυβερνθτικι υπθρεςία, ετιςια ζκκεςθ προόδου
(χρθςιμοποιϊντασ πρότυπο ζγγραφο που κα ετοιμαςτεί από ΣΗΕ) μζχρι το τζλοσ Νοεμβρίου κάκε
ζτουσ. τθν ζκκεςθ αυτι κα πρζπει να περιλαμβάνεται ο προγραμματιςμόσ και ο κακοριςμόσ
προτεραιοτιτων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων και να περιγράφεται θ πρόοδοσ υλοποίθςθσ
τθσ κάκε δράςθσ που αφορά τον αρμόδιο φορζα. Ακολοφκωσ, το ΣΗΕ, ςτθ βάςθ των εκκζςεων
αυτϊν, ετοιμάηει προκαταρκτικό προςχζδιο ολοκλθρωμζνθσ/ςυνολικισ ετιςιασ ζκκεςθσ
αναφορικά με τθν πρόοδο υλοποίθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ, θ οποία περιλαμβάνει και
ςυμπεράςματα αναφορικά με τον αντίκτυπο από τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ.
Επειδι θ διαμόρφωςθ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ αποτελεί δυναμικι προςζγγιςθ, θ οποία δεν
ςταματά με τον πρϊτο ςχεδιαςμό ψθφιακισ ςτρατθγικισ αλλά εξελίςςεται ςυνεχϊσ και
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ανακεωρείται με βάςει τα νζα δεδομζνα τόςο ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΣΗΕ,
ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ, υποβάλλει και ειςθγιςεισ (τισ οποίεσ διαμορφϊνει μετά από
διαβοφλευςθ με αρμόδιεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ του κρατικοφ και ιδιωτικοφ τομζα)
με ςκοπό τθν επικαιροποίθςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ. τθ ςυνζχεια, το
ΣΗΕ υποβάλλει το προςχζδιο τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ ςτθ υμβουλευτικι Επιτροπι για
ςχόλια/απόψεισ/παρατθριςεισ και αφοφ λάβει υπόψθ του τθ ςυνειςφορά τθσ υμβουλευτικισ
Επιτροπισ ετοιμάηει προςχζδιο ετιςιασ ζκκεςθσ το οποίο υποβάλλει ςτον Τπουργό
υγκοινωνιϊν και Ζργων. Η ετιςια ζκκεςθ κακίςταται τελικι όταν εγκρικεί από τον Τπουργό και
δθμοςιεφεται το Μάρτιο του επόμενου ζτουσ, αφοφ πρϊτα ο Τπουργόσ ενθμερϊςει το
Τπουργικό υμβοφλιο.
(β)

Ετιςιο χζδιο Δράςθσ: Σο ΣΗΕ, αφοφ διαβουλευκεί με τθ υμβουλευτικι Επιτροπι κα ετοιμάηει
μζχρι τον Μάρτιο κάκε ζτουσ, ετιςιο ςχζδιο δράςθσ που κα περιλαμβάνει τισ δράςεισ τθσ
ςτρατθγικισ που κα πρζπει να προωκθκοφν και να υλοποιθκοφν ςτθν επόμενθ τριετία. Σο ςχζδιο
δράςθσ κα περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και προχπολογιςμό για
αυτζσ τισ δράςεισ. Σο προςχζδιο του Ετιςιου χεδίου Δράςθσ κα υποβάλλεται από τον Τπουργό
υγκοινωνιϊν και Ζργων για ζγκριςθ ςτο Τπουργικό υμβουλίου.

Παράλλθλα με τα πιο πάνω, το ΣΗΕ ζχοντασ τθν ευκφνθ του επικοινωνιακοφ πλάνου, κα ενθμερϊνεται
ςε πιο ςυχνι βάςθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ υλοποίθςθσ των διαφόρων δράςεων για ςθμαντικζσ
εξελίξεισ (πχ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ μιασ δράςθσ), ϊςτε να χρθςιμοποιεί αυτι τθν πλθροφόρθςθ
ςτθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ που κα διεξάγεται ςε ςυνεχι βάςθ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και για τθ
ςυνεχι ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τθν πρόοδο τθσ κάκε δράςθσ που
περιλαμβάνεται ςτθ ςτρατθγικι κα υπάρχει καταγραφι τθσ προόδου των δράςεων που κα
παρουςιάηεται ςτθν ιςτοςελίδα «Ψθφιακι Κφπροσ» .
Με βάςθ τθν πιο πάνω Απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου το ΣΗΕ ζχει επιπλζον τισ εξισ
αρμοδιότθτεσ:
(1)
(2)

(3)

Σθν παρακολοφκθςθ και το γενικό ςυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ,
τθ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ επιτροπζσ που αφοροφν τθν ψθφιακι
ςτρατθγικι με ςκοπό να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ και τισ νζεσ πολιτικζσ ςτον τομζα των ΣΠΕ
και να τισ υιοκετεί ςτθν ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ Κφπρου και
ςε ςυνεννόθςθ με τθ τατιςτικι Τπθρεςία, τθν παρακολοφκθςθ των διαφόρων ψθφιακϊν
δεικτϊν, που αντικατοπτρίηουν τθν πρόοδο τθσ Κφπρου, και τθν αξιολόγθςθ του αντίκτυπου από
τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ με ςχετικι αναφορά ςτθν ετιςια ζκκεςθ.

Σο Γράφθμα 1 παρουςιάηει τθν υλοποίθςθ και τθ διακυβζρνθςθ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ.
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Γράφημα 1: Υλοποίηςη και Διακυβέρνηςη τησ Ψηφιακήσ Στρατηγικήσ

Για να μπορζςει το ΣΗΕ να αντεπεξζλκει ςε όλεσ τισ πιο πάνω υποχρεϊςεισ του και να μπορεί να
αποτελζςει ζνα ικανό ςυντονιςτικό φορζα, πρζπει να ζχει καταρχιν ιςχυρι πολιτικι ςτιριξθ για
προϊκθςθ και ςυντονιςμό τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ. Επιπλζον, το ΣΗΕ κα πρζπει να διακζτει τον
απαραίτθτο αρικμό προςωπικοφ και να ζχει τθν οικονομικι ενίςχυςθ που χρειάηεται για να
λειτουργιςει ωσ ζνασ αποτελεςματικόσ ςυντονιςτικόσ φορζασ.

Μζτρο 22 - Ενίςχυςθ του υντονιςτικοφ Φορζα
Δράςθ 22.1:

Σο Τπουργικό υμβοφλιο κα επαναεπιβεβαιϊςει τθν απόφαςθ του για τθ δθμιουργία
τεςςάρων νζων οργανικϊν κζςεων ςτο ΣΗΕ και κα καλζςει τον Τπουργό Οικονομικϊν
να τισ περιλάβει ςτον επόμενο προχπολογιςμό.

Δράςθ 22.2:

Σο Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Προςωπικοφ κα αξιολογιςει τισ πρόςκετεσ ανάγκεσ
του ΣΗΕ ςε προςωπικό και κα υποβάλει ςχετικζσ ειςθγιςεισ.
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Χρονικι ειρά Τλοποίθςθσ των Δράςεων

Οι τρατθγικοί τόχοι και τα Μζτρα τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ δεν μποροφν να διαχωριςτοφν ςε
πρϊτθσ και δεφτερθσ προτεραιότθτασ. Για να επιτευχκεί το όραμα τθσ ςτρατθγικισ ςτον μζγιςτο
δυνατό βακμό, κα πρζπει να ακολουκθκεί μια ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθν υλοποίθςθ τθσ, δθλαδι θ
υλοποίθςθ όλων των ςτόχων να προωκθκεί παράλλθλα. Όμωσ, υπάρχουν δράςεισ που για να
υλοποιθκοφν, κα πρζπει προθγοφμενα να ζχουν υλοποιθκεί κάποιεσ άλλεσ δράςεισ. Επιπρόςκετα,
οριςμζνεσ από αυτζσ τισ δράςεισ ζχουν οριηόντια διάςταςθ και αποτελοφν προχπόκεςθ για αρικμό
μεταγενζςτερων δράςεων.
τον Πίνακα 1 πιο κάτω φαίνονται οι τρατθγικοί τόχοι, τα Μζτρα που ανικουν ςε κάκε ςτρατθγικό
ςτόχο, οι δράςεισ που υλοποιοφν το κάκε Μζτρο, θ χρονικι ςειρά υλοποίθςθσ των δράςεων ενόσ
Μζτρου, θ εξάρτθςθ κάποιων δράςεων ενόσ Μζτρου από άλλα Μζτρα ι δράςεισ άλλων Μζτρων (βλ.
ςτιλθ «Παρατθριςεισ») κακϊσ και ο αρμόδιοσ φορζασ κάκε δράςθσ.
τον Πίνακα 2 πιο κάτω φαίνονται όλεσ οι δράςεισ του Πίνακα 1 που ζχουν χρονικι ςειρά υλοποίθςθσ
«1» και θ υλοποίθςθ τουσ δεν προχποκζτει τθν υλοποίθςθ δράςεων άλλων δράςεων διαφορετικϊν
Μζτρων , δθλαδι οι δράςεισ που θ υλοποίθςθ τουσ πρζπει να ξεκινιςει αμζςωσ.
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Πίνακασ 1: υνοπτικόσ πίνακασ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ τθσ Κφπρου και θ χρονικι ςειρά υλοποίθςθσ των δράςεων.

τόχοι
1.
φνδεςθ τθσ
Κφπρου

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

1. Ενςωμάτωςθ των νζων Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν από
ΓΕΡΗΕΣ και ΣΗΕ.

1

ΣΗΕ,
ΓΕΡΗΕΣ

2. Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ
ενςφρματων υποδομϊν.

1

ΓΕΡΗΕΣ

3. Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ
αςφρματων υποδομϊν.

1

ΣΗΕ

4. Εξζταςθ και ανάλυςθ των αγορϊν ευρυηωνικισ
πρόςβαςθσ.

1

ΓΕΡΗΕΣ

5. Προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν για
ςυμφζρουςεσ και υλοποιιςιμεσ επενδφςεισ.

1

ΓΕΡΗΕΣ

2: Αδειοδότθςθ
Αςφρματων Δικτφων

1. Ετοιμαςία ςχεδίου αδειοδότθςθσ
ραδιοςυχνοτιτων.

1

ΣΗΕ

3: Προϊκθςθ του
Ανταγωνιςμοφ και
Μείωςθ Σιμϊν

1. Αξιολόγθςθ των τάςεων των καταναλωτϊν,.

1

ΓΕΡΗΕΣ

2. Διεφρυνςθ του Παρατθρθτθρίου Αγοράσ.

1

ΓΕΡΗΕΣ

4: Δθμιουργία
Παγκφπριου
Δικτφου Οπτικϊν
Ινϊν ςτο
Τποςτατικό (Fiber to
the Home -FTTH)

1. Τιοκζτθςθ και εφαρμογι πλαιςίου ρφκμιςθσ
αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία
δικτφων πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ.

1

ΓΕΡΗΕΣ

2

Φορείσ
θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν

1: Προϊκθςθ
τακεροφ
Ρυκμιςτικοφ
Πλαιςίου

2. Εντατικοποίθςθ των διαβουλεφςεων μεταξφ των
φορζων τθσ αγοράσ και διαμόρφωςθ τελικισ
επιλογισ του τφπου του δικτφου FTTH κακϊσ και
ςαφοφσ χρονοδιαγράμματοσ για τθν υλοποίθςι
του, λόγω του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου.
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ
3. Μελζτθ του ενδεχομζνου να επιχορθγθκεί θ
αλλαγι τθσ εςωτερικισ καλωδίωςθσ ςτα
υποςτατικά πελατϊν.

5: Αςφάλεια Δικτφων
και Πλθροφοριϊν

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

2

ΣΗΕ

1. Ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων που αφοροφν
ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν και διοικθτικϊν δομϊν
προςταςίασ υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.

2

ΓΕΡΗΕΣ

2. Προϊκθςθ των δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ
λειτουργικότθτασ Κυβερνθτικοφ CERT.

1

ΣΤΠ

3. Προϊκθςθ δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ
λειτουργικότθτασ του Ακαδθμαϊκοφ CERT.

1

ΚΕΑΔ

4. Επαναξιολόγθςθ από ΓΕΡΗΕΣ, ςε ςυνεργαςία με τα
Εκνικά CERT, τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων
τουσ για κάλυψθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.

2

ΓΕΡΗΕΣ, ΣΤΠ,
ΚΕΑΔ

5. Καταρτιςμόσ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθν
προςταςία Κρίςιμων Τποδομϊν Πλθροφοριϊν (CIIP)

1

ΓΕΡΗΕΣ

6. Καταρτιςμόσ ςχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθ
προςταςία Κρίςιμων Τποδομϊν Πλθροφοριϊν (CIIP)

2

ΓΕΡΗΕΣ

7. Τλοποίθςθ προγράμματοσ ενθμζρωςθσ για τα
κζματα Αςφάλειασ Δικτφων και Πλθροφοριϊν.

2

ΓΕΡΗΕΣ

8. Τλοποίθςθ προγράμματοσ για τθν αςφάλεια τθσ
πρόςβαςθσ των παιδιϊν ςτο Διαδίκτυο.

2

ΤΠΠ
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τόχοι
2.
Εκςυγχρονιςμό
σ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και
Παροχι
Δθμόςιων
Ηλεκτρονικϊν
Τπθρεςιϊν

Μζτρα

6: Δίκτυο Δθμόςιων
Τπθρεςιϊν

Δράςεισ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

1. Διεξαγωγι μελζτθσ για τθ δθμιουργία ενόσ
ενοποιθμζνου δικτφου, το οποίο να υποςτθρίηει
όλεσ τισ επικοινωνίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ

1

ΣΗΕ, ΣΤΠ, ΗΜΤ

2. Τλοποίθςθ του ενοποιθμζνου δικτφου δθμόςιων
υπθρεςιϊν.

2

ΣΗΕ, ΣΤΠ, ΗΜΤ

1

ΚΕΑΔ

1

ΣΤΠ

3. Ανάπτυξθ προθγμζνων υποδομϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και παροχι υψθλοφ επιπζδου
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθν
εκπαιδευτικι και ερευνθτικι κοινότθτα.
7: Ηλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

1. Επζκταςθ του υςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ
Γραφείου ςε όλα τα Σμιματα/Τπθρεςίεσ του
Δθμόςιου Σομζα.
2. Ανακεϊρθςθ τθσ τρατθγικισ για τθν πλθροφορικι
ςτθ Δθμόςια Τπθρεςία.

1

3. Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου
Αςφάλειασ.

1

4. Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Αποκικθσ
Πλθροφοριϊν.

1

5. Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και
Τποςτιριξθσ Δικτφων και υςτθμάτων.

1

6. Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

2

ΣΤΠ,ΣΔΔΠ

7. Επζκταςθ τθσ Πφλθσ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ
(ΕΚΕ).

1

ΣΤΠ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

8. Λειτουργία του υςτιματοσ Τποβολισ Εγγράφων
για εγγραφι εταιρειϊν μζςω του διαδικτφου και
δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε
εταιρεία (e-Filing).

1

9. Επιγραμμικι (online) διεκπεραίωςθ όλων των
πλθρωμϊν προσ τθν Κυβζρνθςθ (e-payment).

1

10. Κίνθτρα ςτον πολίτθ να χρθςιμοποιοφν τισ
διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του δθμόςιου
τομζα.

1

11. Εντοπιςμόσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν που δεν
μποροφν να προςφερκοφν πλιρωσ θλεκτρονικά,
λόγω τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, και να γίνει
τροποποίθςθ των νομοκεςιϊν αυτϊν, ζτςι ϊςτε και
αυτζσ οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να μποροφν να
παρζχονται θλεκτρονικά.

1

12. Ανάπτυξθ περιςςοτζρων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
ςχεδιαςμζνων με βάςθ τισ ανάγκεσ των
πολιτϊν/επιχειριςεων.

2

ΣΤΠ

13. Διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευάλωτων ομάδων
πλθκυςμοφ.

2

ΣΤΠ

14. Παροχι διαςυνοριακϊν και διαλειτουργικϊν
υπθρεςιϊν θ-διακυβζρνθςθσ και ευκυγράμμιςθ τθσ
διαλειτουργικότθτασ με το ευρωπαϊκό πλαίςιο
διαλειτουργικότθτασ.

2

ΣΤΠ

ΣΤΠ, ΤΟ

Η εφαρμογι για
οριςμζνεσ
υπθρεςίεσ δυνατόν
να εξαρτάται από
τθν υλοποίθςθ τθσ
Δράςθσ 10.2

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ ςε
ςυνεργαςία με
αρμόδια
Κυβερνθτικά
Σμιματα και
Νομικι
Τπθρεςία
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τόχοι

Μζτρα

8. Ηλεκτρονικι Σοπικι
Αυτοδιοίκθςθ

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

15. Παροχι δυνατότθτασ πρόςβαςθσ πολιτϊν ςτα
προςωπικά τουσ δεδομζνα

2

ΣΤΠ

16. Δθμόςια (ςτο Διαδίκτυο) διάκεςθ πλθροφοριϊν
που βρίςκονται ςτθν κατοχι του κράτουσ.

2

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ

17. Ανάπτυξθ εργαλείων, τα οποία να υποςτθρίηουν τισ
ςυμμετοχικζσ αποφάςεισ και να δίνουν ςτον πολίτθ
τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων
από το κράτοσ.

2

ΣΤΠ

18. Ενςωμάτωςθ όλων των μθχανογραφθμζνων
κζντρων τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε 3-4 μεγάλα
κζντρα βαςιςμζνα ςε πρότυπα πράςινθσ
τεχνολογίασ και ςτα τελευταία πρότυπα αςφάλειασ.

1

ΣΤΠ

19. Δθμιουργία και λειτουργία του Κζντρου Σθλεεξυπθρζτθςθσ του πολίτθ.

1

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ

20. Λειτουργία περιςςότερων ΚΕΠ.

2

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ

21. Λειτουργία περιφερειακϊν φυςικϊν ΚΕΠ και
τοπικϊν εικονικϊν (virtual) ΚΕΠ.

2

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ

22. Ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα
για αποτελεςματικι θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.

1

ΣΔΔΠ

23. φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.

1

ΣΤΠ

1

Ζνωςθ Διμων,
Ζνωςθ

1. Δθμιουργία Κεντρικοποιθμζνου υςτιματοσ
Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν από όλουσ τουσ Διμουσ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

και Κοινότθτεσ.

Κοινοτιτων

2. Δθμιουργία κζντρου πλθροφόρθςθσ (call center) με
όλεσ τισ παρεχόμενεσ από τον Διμο ι Κοινότθτα
υπθρεςίεσ.

2

Ζνωςθ Διμων,
Ζνωςθ
Κοινοτιτων

3. Εγκατάςταςθ ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρικμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με γριγορθ πρόςβαςθ
ςτο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψθ και οι
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.

1

Ζνωςθ Διμων,
Ζνωςθ
Κοινοτιτων

4. Κίνθτρα ςτον πολίτθ και ςτισ επιχειριςεισ να
χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

1

Ζνωςθ Διμων,
Ζνωςθ
Κοινοτιτων

2

Ζνωςθ Διμων,
Ζνωςθ
Κοινοτιτων

1. Εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ Τγείασ (ΟΠΤ) ςε όλα τα νοςοκομεία
του Τπουργείου Τγείασ. Σο ΟΠΤ περιλαμβάνει και
τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.

1

Τπουργείο
Τγείασ, ΣΤΠ

2. Εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα νοςοκομεία και
κζντρα υγείασ.

1

Τπουργείο
Τγείασ, ΣΤΠ

3. Δθμιουργία Περιφερειακϊν Δικτφων Τγείασ (ΠΔΤ)

2

5. Πλθροφόρθςθ και διεξαγωγι διαβουλεφςεων τθσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τουσ πολίτεσ με τθν
χριςθ των μζςω κοινωνικισ δικτφωςθσ.
9. Ηλεκτρονικι Τγεία

Αρμόδιοσ
Φορζασ

Εξαρτάται από τθν
υλοποίθςθ του
Μζτρου 6

Τπουργείο
Τγείασ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

4. Τλοποίθςθ και διάκεςθ ςτον ιδιϊτθ γιατρό
διαδικτυακισ πφλθσ, θ οποία κα προςφζρει
πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων περιλαμβανομζνου
και του θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.

Αρμόδιοσ
Φορζασ
Τπουργείο
Τγείασ, ΣΤΠ

1

Τπουργείο
Τγείασ

Δθμιουργία και χριςθ τθλε-ιατρικϊν εφαρμογϊν
μεταξφ των κρατικϊν και ιδιωτικϊν νοςθλευτθρίων
για τθν εξ-αποςτάςεωσ ιατρικι εξζταςθ (τθλεεξζταςθ) και διάγνωςθ των αςκενϊν.

3

Τπουργείο
Τγείασ

1. Ο κάκε πολίτθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ κα ζχει
τθν προςωπικι του θ-ταυτότθτα θ οποία κα
περιλαμβάνει τθν προςωπικι ταυτότθτά, τα
βιομετρικά ςτοιχειά, τθν θλεκτρονικι υπογραφι
και άλλα δεδομζνα.

1

2. Εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου για τισ
θλεκτρονικζσ υπογραφζσ.

1

ΣΗΕ

3. Ανάλθψθ από το ΣΤΠ τθσ αρμοδιότθτασ παροχισ
αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν και ενςωμάτωςθσ
τουσ ςτθν θ-ταυτότθτα.

2

ΣΤΠ

1. Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου
για προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ
Κφπρου με τθ χριςθ των ΣΠΕ.

1

6.

11. Χριςθ των ΣΠΕ για
προβολι τθσ
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ

Παρατθριςεισ

2

5. χεδιαςμόσ
και
υλοποίθςθ
προγράμματοσ
υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ (AAL).
Προτείνεται όπωσ αρχικά το πρόγραμμα αυτό
εφαρμοςτεί ςε πιλοτικι βάςθ με τθν επιλογι μιασ
ομάδασ θλικιωμζνων που ηουν ςε κάποια αγροτικι
περιοχι.

10. Ηλεκτρονικι
Σαυτοποίθςθ και
Ηλεκτρονικζσ
Τπογραφζσ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Τπουργείο
Εςωτερικϊν,
ΣΤΠ

Πολιτιςτικζσ
Τπθρεςίεσ ΤΠΠ
υντονιςτισ
Εμπλεκόμενοι
φορείσ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

Κφπρου

12. Ηλεκτρονικόσ
Σουριςμόσ

13. Δθμιουργία
Πάρκου τθσ Γνϊςθσ

2. Ψθφιοποίθςθ των ςθμαντικότερων αντικειμζνων
του Κυπριακοφ Μουςείου ψθφιοποίθςθ μιασ από
τισ εκκζςεισ που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ
Κυπριακισ προεδρίασ του υμβουλίου τθσ ΕΕ.

2

Σμιμα
Αρχαιοτιτων

3. Επζκταςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των αντικειμζνων του
Κυπριακοφ Μουςείου και δθμιουργία
«ςυνδζςμων» (links) με τουσ αντίςτοιχουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.

2

Σμιμα
Αρχαιοτιτων

4. Δθμιουργία τριςδιάςτατου ψθφιακοφ μουςείου.

2

1. Ετοιμαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου προϊκθςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντασ με τθν χριςθ των ΣΠΕ.

1

2. Δθμιουργία Κζντρου Σθλε-εξυπθρζτθςθσ και
διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων για τουσ
τουρίςτεσ και τουσ τουριςτικοφσ εταίρουσ, μζςω
ενόσ ενιαίου αρικμοφ.

1

ΚΟΣ

3. Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου και προβολι
των τουριςτικϊν αξιοκζατων τθσ Κφπρου μζςω
κοινωνικϊν δικτφων.

1

ΚΟΣ

4. Δθμιουργία διαδικτυακοφ παρατθρθτθρίου
τουριςμοφ.

1

ΚΟΣ

1

ΤΕΒΣ

1. Δθμοςίευςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το
Πάρκο τθσ Γνϊςθσ, που κα αφορά τρατθγικοφσ
Επενδυτζσ που κα αναλάβουν τθ δθμιουργία και

ΤΕΒΣ
υντονιςτισ
Εμπλεκόμενοι
φορείσ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

λειτουργία του Πάρκου τθσ Γνϊςθσ.

3.
υμμετοχι
όλων των
πολιτϊν
ςυμπεριλαμβα
νομζνων των
ευάλωτων
ομάδων ςτθν
ψθφιακι
Κφπρο

14. Καλλιζργεια
Ψθφιακοφ
Αλφαβθτιςμοφ

15. Εκνικό Πρόγραμμα
Ευρυηωνικισ
Διείςδυςθσ

2. Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ, κα γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ
για ανάλθψθ του όλου ζργου από τρατθγικό
Επενδυτι.

2

ΤΕΒΣ

1. Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο
«Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για Όλουσ (e-Skills For
All)».

1

ΚΕΠΑ

2. Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο
«Ψθφιακι Πολιτότθτα» για τθ μαηικι κατάρτιςθ
του ψθφιακά αναλφάβθτου πλθκυςμοφ τθσ
Κφπρου.

1

ΚΕΠΑ

3. Προϊκθςθ και Επζκταςθ τθσ Κυπριακισ Πφλθσ
Επιχειριςεων (ΚΤΠΕΠ).

2

ΚΕΠΑ

4. Ανάπτυξθ περαιτζρω προγραμμάτων για προϊκθςθ
των θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων.

2

ΚΕΠΑ

5. Ηλεκτρονικι δικτφωςθ των πυρινων μάκθςθσ ςτθ
δθμόςια υπθρεςία και μετατροπι εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων από τθν παραδοςιακι μορφι ςτθ
μορφι τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ.

1

ΚΑΔΔ

1. Εγκατάςταςθ ςε Διμουσ και Κοινότθτεσ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν όπου κα λαμβάνονται
υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ για
διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ θλεκτρονικά.

1

ΣΗΕ
υντονιςτισ
Παροχείσ
Εταιρείεσ
Πλθροφορικισ
Ζνωςθ Διμων

ελίδα 53 από 71

THE - Ψθφιακι τρατθγικι τθσ Κφπρου

τόχοι

4.
Εκπαίδευςθ και
Μάκθςθ

Μζτρα

16: Ψθφιακι Παιδεία

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ
Ζνωςθ
Κοινοτιτων
ΣΗΕ
υντονιςτισ
Παροχείσ
Εταιρείεσ
Πλθροφορικισ
Ζνωςθ Διμων
Ζνωςθ
Κοινοτιτων

2. Εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για
δθμιουργία αςφρματου τοπικοφ δικτφου για
δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ςε ςυγκεκριμζνα
δθμόςια ςθμεία.

1

1. Διαςφνδεςθ όλων των δθμόςιων ςχολείων με το
Κζντρο Δεδομζνων με φυςικζσ ςυνδζςεισ υψθλϊν
ταχυτιτων κακϊσ και λογικι ςφνδεςθ.

1

2. Ολοκλιρωςθ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε όλα τα
ςχολεία για να είναι δυνατι θ ςφνδεςι τουσ με το
Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν.

1

ΤΠΠ, ΣΤΠ

3. Αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν ςε όλα τα ςχολεία (ζνασ θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ ανά μακθτι).

1

ΤΠΠ

4. Λειτουργία εργαςτθρίων πλθροφορικισ και
πολυμζςων ςε κάκε ςχολείο.

1

ΤΠΠ

5. Εγκατάςταςθ διαδραςτικϊν πινάκων ςε όλα τα
ςχολεία.

1

ΤΠΠ

6. Επζκταςθ του Προγράμματοσ Διαδικτυακό χολείο

2

ΤΠΠ

Εξαρτάται από τθν
υλοποίθςθ του
Μζτρου 6

ΤΠΠ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

(ΔΙΑ.) ζτςι ϊςτε να καλφψει όλα τα ςχολεία Μζςθσ
Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ και να
επεκτακεί ςτθ Δθμοτικι Εκπαίδευςθ.

5.
Ψθφιακι

17. Ψθφιακι

7. Δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου για όλα τα μακιματα όλων των
βακμίδων.

1

ΤΠΠ

8. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ.

2

ΤΠΠ

9. Μθχανογράφθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ το
οποίο και κα διαςυνδεκεί με το ΔΙΑ.

2

ΤΠΠ

10. Διεφρυνςθ των επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθ
ςχολικι μονάδα για τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία.

1

ΤΠΠ

11. Πρόςβαςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςε
τεχνολογίεσ αιχμισ μζςα από τθν ανάπτυξθ
κζντρων αλλθλεπιδραςτικισ μάκθςθσ.

1

ΤΠΠ

12. Αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν
αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθ διαχείριςθ
των ΣΠΕ.

1

ΤΠΠ

13. Πρόςβαςθ (επιγραμμικά) των ςχολείων όλων των
βακμίδων ςε εκπαιδευτικό ςε υλικό/εκπαιδευτικζσ
παραγωγζσ που ζχει ιδθ ψθφιοποιθκεί από το
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο.

1

ΤΠΠ

1. Περαιτζρω προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου
με τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ του τρατθγικοφ

1

ΤΕΒΣ
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τόχοι

Μζτρα

Επιχειρθματικό
τθτα

Επιχειρθματικότθτα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

χεδίου και χεδίου Δράςθσ «Επιχειρείτε
Διαδικτυακά».
2. χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίων επιχοριγθςθσ
από ευρωπαϊκά κονδφλια για τθ μθχανογράφθςθ
επιχειριςεων ανεξάρτθτα οικονομικοφ τομζα
δραςτθριότθτασ.

2

ΤΕΒΣ

3. Ειςαγωγι προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για νζα
καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ από μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

1

ΤΕΒΣ

4. Ειςαγωγι νζου προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για
τθν ςφναψθ προ-εμπορικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων
από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με επιχειριςεισ
ζρευνασ και καινοτομίασ ι με ερευνθτικοφσ
οργανιςμοφσ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

1

ΤΕΒΣ

5. Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ των δθμόςιων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.

1

ΤΕΒΣ, ΤΟ

6. Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για εφαρμογι μεκόδων
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και ζκδοςθσ αποδείξεων
πλθρωμϊν.

1

ΤΕΒΣ, ΤΟ

7. Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν
τεχνολογίεσ/εξοπλιςμό και να εφαρμόηουν
πρακτικζσ και πολιτικζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον
τόςο ςτθν παραγωγι όςο και ςτθ λειτουργία τουσ
και γενικά ςτθν άςκθςθ οποιαςδιποτε οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.

2

ΤΕΒΣ, ΤΟ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ
8. Επεξεργαςία μζτρων για να υποβοθκθκεί θ
ςυμμετοχι κυπριακϊν επιχειριςεων ςε ζργα ΣΠΕ
τθσ Κυβζρνθςθ.

6.
Προαγωγι

18. Ευφυζσ φςτθμα

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

1

ΤΕΒΣ, Γενικό
Λογιςτιριο

9. Κακιζρωςθ ετιςιου forum με ςυμμετοχι του ΣΤΠ
και των εταιρειϊν πλθροφορικισ, με ςκοπό τθ
ςυςτθματικι αλλθλοενθμζρωςθ τουσ αναφορικά με
τθν προϊκθςθ ζργων και πρωτοβουλιϊν ςτισ ΣΠΕ.

1

ΣΤΠ, CITEA

10. φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ
Εμπειρογνωμόνων, θ οποία κα εξετάηει τισ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ και κα παρζχει ειςθγιςεισ
για τθν επικαιροποίθςθ του νομοκετικοφ/κεςμικοφ
πλαιςίου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςχετικά με τθ
ρφκμιςθ του κυβερνοχϊρου.

1

YEBT
υντονιςτισ
Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

11. φςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ προςζλκυςθσ ξζνων
επενδφςεων για τθν κατάρτιςθ ςτρατθγικοφ
ςχεδίου προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων ςε ΣΠΕ
και τθν ανάδειξθ τθσ Κφπρου ςε περιφερειακό
κζντρο ΣΠΕ.

1

CIPA
υντονιςτισ
Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

12. Δθμιουργία μθχανιςμοφ προςζλκυςθσ
χρθματοδοτικϊν πόρων και διοχζτευςθσ τουσ ςτισ
επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ
επιχειρθματικότθτασ.

1

ΣΗΕ

1. Προϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςία μεταξφ των
Κυβερνθτικϊν Τπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθ

1

Γραφείο
Προγραμματις
μοφ

ΣΔΕ
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τόχοι
Οικολογικϊν
Σεχνολογιϊν

Μζτρα
Μεταφορϊν

19. Ευφυζσ φςτθμα
Διαχείριςθσ Νεροφ

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

διαχείριςθ του οδικοφ δικτφου και ςυμβάντων και
καταρτιςμόσ ςυμφωνιϊν παροχισ υπθρεςιϊν
μεταξφ τουσ.
2. Δθμιουργία ευρείασ πλατφόρμασ ςυνεργαςίασ
μεταξφ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και προϊκθςθ
ςυνεργαςιϊν για από κοινοφ εξζλιξθ των ευφυϊν
ςυςτθμάτων μεταφορϊν.

1

ΣΔΕ

3. Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για
τθν χριςθ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν.

2

ΣΔΕ

4. Δθμιουργία δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
που είναι απαραίτθτο για τθν ανάπτυξθ από το
δθμόςιο των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν ςτθν
Κφπρο.

1

1. Επζκταςθ του ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ ςε
υπάρχοντα και ςε μελλοντικά υδατικά ζργα ςε όλθ
τθν Κφπρο.

1

2. Εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ
των ρεικρογραφθμάτων των αυτογραφικϊν
υδρομετρικϊν ςτακμϊν ςε ποταμοφσ.

2

3. Εγκατάςταςθ
και
λειτουργία
τθλεμετρικοφ
ςυςτιματοσ ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ζλεγχου
ποταμϊν και φραγμάτων (remote sensing).

2

4. Επιπλζον εξοπλιςμόσ ςτο ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ
για
διαχείριςθ
ποιοτικοφ
και
ποςοτικοφ
περιεχομζνου του δικτφου φδρευςθσ και

2

Εξαρτάται από τθν
υλοποίθςθ του
Μζτρου 6

ΣΔΕ

Σμιμα
Αναπτφξεωσ
Τδάτων
Σμιμα
Αναπτφξεωσ
Τδάτων
Σμιμα
Αναπτφξεωσ
Τδάτων
υμβοφλια
Τδατοπρομικ
ειασ
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ

εγκατάςταςθ βαλβίδων για θλεκτρονικι ρφκμιςθ
τθσ πίεςθσ αγωγϊν.

Οριηόντια
Μζτρα

υμβοφλια
Τδατοπρομικ
ειασ

5. Αφξθςθ των περιοχϊν/ηωνϊν που ελζγχονται με
τθλεμζτρθςθ ςτο δίκτυο φδρευςθσ.

2

6. Πιλοτικι εφαρμογι ςε ευρείασ κλίμακασ ζξυπνων
μετρθτϊν είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε
μαηί με μετρθτζσ θλεκτροδότθςθσ ςε περιοχι με
μεγάλο αρικμό μετρθτϊν.

1

20. Τιοκζτθςθ του
Πλαιςίου Σθλεεργαςίασ

1. Τιοκζτθςθ του πλαιςίου που να διζπει τθν τθλεεργαςία.

1

21. Επικοινωνιακό
Πλάνο

1. Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν επικοινωνιακοφ γραφείου
για καταρτιςμό λεπτομεροφσ επικοινωνιακοφ
πλάνου προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ
ςτθν κυπριακι κοινωνία.

1

ΣΗΕ

2. Δθμιουργία κϊδικα ψθφιακϊν δικαιωμάτων και
χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.

2

ΣΗΕ

3. Δθμιουργία «Χάρτθ Σιμϊν Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν.

1

ΓΕΡΗΕΣ

1. Σο Τπουργικό υμβοφλιο κα επαναεπιβεβαιϊςει
τθν απόφαςθ του για τθ δθμιουργία τεςςάρων
νζων οργανικϊν κζςεων ςτο ΣΗΕ και κα καλζςει τον
Τπουργό Οικονομικϊν να τισ περιλάβει ςτον
επόμενο προχπολογιςμό.

1

ΣΗΕ

22. Ενίςχυςθ του
υντονιςτικοφ
Φορζα

υμβοφλια
Τδατοπρομικ
ειασ
ΑΗΚ
ΤΕΚΑ
ΣΔΔΠ, ΣΤΠ,
Κοινωνικοί
Εταίροι
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τόχοι

Μζτρα

Δράςεισ

2. Αξιολόγθςθ πρόςκετων αναγκϊν του ΣΗΕ ςε
προςωπικό.

Χρονικι
ειρά
Τλοποίθςθσ
2

Παρατθριςεισ

Αρμόδιοσ
Φορζασ
ΣΗΕ, ΣΔΔΠ
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Πίνακασ 2: Δράςεισ του Πίνακα 1 με χρονικι ςειρά υλοποίθςθσ «1»
Α/Α

τόχοσ

Δράςθ

1

1. φνδεςθ τθσ
Κφπρου

1.1 Ενςωμάτωςθ των νζων Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν από
ΓΕΡΗΕΣ και ΣΗΕ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
ΣΗΕ,
ΓΕΡΗΕΣ

Προχπολογιςμόσ
Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

2

1.2 Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ ενςφρματων
υποδομϊν.

ΓΕΡΗΕΣ

3

1.3 Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ αςφρματων
υποδομϊν

ΣΗΕ

4

1.4 Εξζταςθ και ανάλυςθ των αγορϊν ευρυηωνικισ
πρόςβαςθσ.

ΓΕΡΗΕΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

5

1.5 Προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν για
ςυμφζρουςεσ και υλοποιιςιμεσ επενδφςεισ.

ΓΕΡΗΕΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Οι δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτον
προχπολογιςμό του ΓΕΡΗΕΣ

6

2.1 Ετοιμαςία ςχεδίου αδειοδότθςθσ ραδιοςυχνοτιτων.

7

3.1 Αξιολόγθςθ των τάςεων των καταναλωτϊν.

ΓΕΡΗΕΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

8

3.2 Διεφρυνςθ του Παρατθρθτθρίου Αγοράσ.

ΓΕΡΗΕΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Οι δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτον
προχπολογιςμό του ΓΕΡΗΕΣ

9

4.1 Τιοκζτθςθ και εφαρμογι πλαιςίου ρφκμιςθσ
αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία δικτφων

ΓΕΡΗΕΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Οι δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτον

ΣΗΕ

Τπάρχει κόςτοσ
Οι δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτον
προχπολογιςμό του ΓΕΡΗΕΣ
Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ
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Α/Α

τόχοσ

Δράςθ

Αρμόδιοσ Φορζασ

πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ.

Προχπολογιςμόσ
προχπολογιςμό του ΓΕΡΗΕΣ

10

5.2 Προϊκθςθ των δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ
λειτουργικότθτασ Κυβερνθτικοφ CERT.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

11

5.3 Προϊκθςθ δράςεων για διαςφάλιςθ πλιρουσ
λειτουργικότθτασ του Ακαδθμαϊκοφ CERT.

ΚΕΑΔ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

12

5.5 Καταρτιςμόσ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθ προςταςία
Κρίςιμων Τποδομϊν Πλθροφοριϊν.

ΓΕΡΗΕΣ

6.1 Διεξαγωγι μελζτθσ για τθ δθμιουργία ενόσ
ενοποιθμζνου δικτφου, το οποίο να υποςτθρίηει όλεσ τισ
επικοινωνίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ.

ΣΗΕ, ΣΤΠ, ΗΜΤ

14

6.3 Ανάπτυξθ προθγμζνων υποδομϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι και
ερευνθτικι κοινότθτα.

ΚΕΑΔ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

15

7.1 Επζκταςθ του υςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου
ςε όλα τα Σμιματα/Τπθρεςίεσ του Δθμόςιου Σομζα.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Τπάρχει ζγκριςθ υλοποίθςθσ του
Ζργου

16

7.2 Ανακεϊρθςθ τθσ τρατθγικισ για τθν πλθροφορικι ςτθ
Δθμόςια Τπθρεςία.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Δόκθκε ζγκριςθ υλοποίθςθσ του
Ζργου από το Τπουργικό υμβοφλιο

13

2. Εκςυγχρονιςμόσ
τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και
Παροχι Δθμόςιων
Ηλεκτρονικϊν
Τπθρεςιϊν

Τπάρχει κόςτοσ
Οι δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτον
προχπολογιςμό του ΓΕΡΗΕΣ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ
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Προχπολογιςμόσ

17

7.3 Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου
Αςφάλειασ.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Δόκθκε ζγκριςθ υλοποίθςθσ του
Ζργου από το Εκτελεςτικό
υμβοφλιο Μθχανογράφθςθσ και
ζχει εγκρικεί θ ςυγχρθματοδότθςθ
του από τα Διαρκρωτικά Σαμεία

18

7.4 Τλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Αποκικθσ Πλθροφοριϊν.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Δόκθκε ζγκριςθ υλοποίθςθσ του
Ζργου από το Τπουργικό υμβοφλιο
και ζχει εγκρικεί θ
ςυγχρθματοδότθςθ του από τα
Διαρκρωτικά Σαμεία

19

7.5 Τλοποίθςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και
Τποςτιριξθσ Δικτφων και υςτθμάτων.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Δόκθκε ζγκριςθ υλοποίθςθσ του
Ζργου από το Εκτελεςτικό
υμβοφλιο Μθχανογράφθςθσ και
ζχει εγκρικεί θ ςυγχρθματοδότθςθ
του από τα Διαρκρωτικά Σαμεία

20

7.7 Επζκταςθ τθσ Πφλθσ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ
(ΕΚΕ).

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Τπάρχει εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ

21

7.8 Λειτουργία του υςτιματοσ Τποβολισ Εγγράφων για
εγγραφι εταιρειϊν μζςω του διαδικτφου και δθμιουργία
θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε εταιρεία (e-Filing)

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Σο Ζργο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο
από τα Διαρκρωτικά Σαμεία

22

7.9 Επιγραμμικι (online) διεκπεραίωςθ όλων των
πλθρωμϊν προσ τθν Κυβζρνθςθ (e-payment).

ΣΤΠ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

23

7.10 Κίνθτρα ςτον πολίτθ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ

ΣΤΠ, ΤΟ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
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θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα.

Προχπολογιςμόσ
προχπολογιςμοφ

24

7.11 Εντοπιςμόσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν που δεν μποροφν
να προςφερκοφν πλιρωσ θλεκτρονικά, λόγω τθσ
υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, και να γίνει τροποποίθςθ των
νομοκεςιϊν αυτϊν, ζτςι ϊςτε και αυτζσ οι δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ να μποροφν να παρζχονται θλεκτρονικά.

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ ςε
ςυνεργαςία με
αρμόδια
Κυβερνθτικά
Σμιματα και Νομικι
Τπθρεςία

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

25

7.18 Ενςωμάτωςθ όλων των μθχανογραφθμζνων κζντρων
τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε 3-4 μεγάλα κζντρα βαςιςμζνα
ςε πρότυπα πράςινθσ τεχνολογίασ και ςτα τελευταία
πρότυπα αςφάλειασ.

ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

26

7.19 Δθμιουργία και λειτουργία του Κζντρου Σθλεεξυπθρζτθςθσ του πολίτθ.

ΣΤΠ, ΣΔΔΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

27

7.22 Ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα
για αποτελεςματικι θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.

28

7.23 φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.

29

8.1 Δθμιουργία Κεντρικοποιθμζνου υςτιματοσ
Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν από όλουσ τουσ Διμουσ και
Κοινότθτεσ.

Ζνωςθ Διμων ,
Ζνωςθ Κοινοτιτων

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

30

8.3 Εγκατάςταςθ ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρικμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με γριγορθ πρόςβαςθ ςτο
Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψθ και οι ευάλωτεσ
ομάδεσ πλθκυςμοφ.

Ζνωςθ Διμων ,
Ζνωςθ Κοινοτιτων

Τπάρχει κόςτοσ
Θα υλοποιθκεί όμωσ με PPP
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

ΣΔΔΠ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

ΣΤΠ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ
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Προχπολογιςμόσ

31

8.4 Κίνθτρα ςτον πολίτθ και ςτισ επιχειριςεισ να
χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

Ζνωςθ Διμων ,
Ζνωςθ Κοινοτιτων

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

32

9.1 Εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ Τγείασ (ΟΠΤ) ςε όλα τα νοςοκομεία του
Τπουργείου Τγείασ. Σο ΟΠΤ περιλαμβάνει και τθ
δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι.

Τπουργείο Τγείασ,
ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

33

9.2 Εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα νοςοκομεία και κζντρα
υγείασ.

Τπουργείο Τγείασ,
ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

34

9.5 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ
υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ (AAL). Προτείνεται
όπωσ αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοςτεί ςε πιλοτικι
βάςθ με τθν επιλογι μιασ ομάδασ θλικιωμζνων που ηουν
ςε κάποια αγροτικι περιοχι.

Τπουργείο Τγείασ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

35

10.1 Ο κάκε πολίτθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ κα ζχει
τθν προςωπικι του θ-ταυτότθτα θ οποία κα περιλαμβάνει
τθν προςωπικι ταυτότθτά, τα βιομετρικά ςτοιχειά τθν
θλεκτρονικι υπογραφι και άλλα δεδομζνα.

Τπουργείο
Εςωτερικϊν,

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ
(υπάρχει εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ)

36

10.2 Εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ
υπογραφζσ.

ΣΗΕ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

37

11.1 Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου για
προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου με τθ
χριςθ των ΣΠΕ.

Πολιτιςτικζσ
Τπθρεςίεσ του ΤΠΠ
υντονιςτισ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

ΣΤΠ

Εμπλεκόμενοι φορείσ
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38

Δράςθ

Αρμόδιοσ Φορζασ

Προχπολογιςμόσ

12.1 Ετοιμαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου προϊκθςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντασ με τθν χριςθ των ΣΠΕ

ΤΕΒΣ υντονιςτισ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

Εμπλεκόμενοι φορείσ

39

12.2 Δθμιουργία Κζντρου τθλε-εξυπθρζτθςθσ και
διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων για τουσ τουρίςτεσ και
τουσ τουριςτικοφσ εταίρουσ, μζςω ενόσ ενιαίου αρικμοφ.

ΚΟΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

40

12.3 Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου και προβολι
των τουριςτικϊν αξιοκζατων τθσ Κφπρου μζςω κοινωνικϊν
δικτφων.

ΚΟΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

41

12.4 Δθμιουργία διαδικτυακοφ παρατθρθτθρίου
τουριςμοφ.

ΚΟΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

42

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.

ΤΕΒΣ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

14.1 Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο
«Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για Όλουσ (e-Skills For All)».

ΚΕΠΑ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ
(υπάρχει εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ)

ΚΕΠΑ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

ΚΑΔΔ

Τπάρχει κόςτοσ

43

44

45

3. υμμετοχι όλων
των πολιτϊν
ςυμπεριλαμβανομζν
ων των ευάλωτων
ομάδων ςτθν
ψθφιακι Κφπρο

14.2 Τλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο
«Ψθφιακι Πολιτότθτα» για τθ μαηικι κατάρτιςθ του
ψθφιακά αναλφάβθτου πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου.
14.5 Ηλεκτρονικι δικτφωςθ των πυρινων μάκθςθσ ςτθ
δθμόςια υπθρεςία και μετατροπι εκπαιδευτικϊν
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προγραμμάτων από τθν παραδοςιακι μορφι ςτθ μορφι
τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ.
46

15.1 Εγκατάςταςθ ςε Διμουσ και Κοινότθτεσ θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν όπου κα λαμβάνονται υπόψθ και οι
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ για διεκπεραίωςθ των
ςυναλλαγϊν τουσ θλεκτρονικά.

Προχπολογιςμόσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

ΣΗΕ υντονιςτισ
Παροχείσ
Εταιρείεσ
Πλθροφορικισ

Τπάρχει κόςτοσ
Θα γίνει με PPP
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

Ζνωςθ Διμων
Ζνωςθ Κοινοτιτων
47

15.2 Εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για
δθμιουργία αςφρματου τοπικοφ δικτφου για δωρεάν
πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια
ςθμεία.

ΣΗΕ υντονιςτισ
Παροχείσ
Εταιρείεσ
Πλθροφορικισ

Τπάρχει κόςτοσ
Θα γίνει με PPP
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

Ζνωςθ Διμων
Ζνωςθ Κοινοτιτων

48

4. Εκπαίδευςθ και
Μάκθςθ

16.2 Ολοκλιρωςθ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε όλα τα
ςχολεία για να είναι δυνατι θ ςφνδεςι τουσ με το Δίκτυο
Δθμόςιων Τπθρεςιϊν.

ΤΠΠ, ΣΤΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ
(υπάρχει εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ)

49

16.3 Αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
ςε όλα τα ςχολεία (ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ανά
μακθτι).

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

50

16.4 Λειτουργία εργαςτθρίων πλθροφορικισ και
πολυμζςων ςε κάκε ςχολείο.

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ
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Προχπολογιςμόσ

51

16.5 Εγκατάςταςθ διαδραςτικϊν πινάκων ςε όλα τα
ςχολεία.

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

52

16.7 Δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου
για όλα τα μακιματα όλων των βακμίδων.

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

53

16.10 Διεφρυνςθ των επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθ
ςχολικι μονάδα για τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία.

ΤΠΠ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

54

16.11 Πρόςβαςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςε
τεχνολογίεσ αιχμισ μζςα από τθν ανάπτυξθ κζντρων
αλλθλεπιδραςτικισ μάκθςθσ.

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

55

16.12 Αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν αναφορικά
με τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθ διαχείριςθ των ΣΠΕ.

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Αναμζνεται ζγκριςθ από το
Τπουργικό υμβοφλιο

56

16.13 Πρόςβαςθ (επιγραμμικά) των ςχολείων όλων των
βακμίδων ςε εκπαιδευτικό ςε υλικό/εκπαιδευτικζσ
παραγωγζσ που ζχει ιδθ ψθφιοποιθκεί από το
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο.

ΤΠΠ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

17.1 Περαιτζρω προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου με
τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ του τρατθγικοφ χεδίου και
χεδίου Δράςθσ «Επιχειρείτε Διαδικτυακά».

ΤΕΒΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

17.3 Ειςαγωγι προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για νζα
καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ από μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΣΠΕ.

ΤΕΒΣ

Τπάρχει κόςτοσ
Χχρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

57

58

5. Ψθφιακι
Επιχειρθματικότθτα
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59

17.4 Ειςαγωγι νζου προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για τθν
ςφναψθ προ-εμπορικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων από
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με επιχειριςεισ ζρευνασ και
καινοτομίασ ι με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ αποκλειςτικά
ςτον τομζα των ΣΠΕ.

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

60

17.5 Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ των δθμόςιων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.

ΤΕΒΣ, ΤΟ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

61

17.6 Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για εφαρμογι μεκόδων
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και ζκδοςθσ αποδείξεων
πλθρωμϊν.

ΤΕΒΣ, ΤΟ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

62

17.8 Επεξεργαςία μζτρων για να υποβοθκθκεί θ
ςυμμετοχι κυπριακϊν επιχειριςεων ςε ζργα ΣΠΕ τθσ
Κυβζρνθςθ.

ΤΕΒΣ, Γενικό
Λογιςτιριο

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

63

17.9 Κακιζρωςθ ετιςιου forum με ςυμμετοχι του ΣΤΠ και
των εταιρειϊν πλθροφορικισ, με ςκοπό τθ ςυςτθματικι
αλλθλοενθμζρωςθ τουσ αναφορικά με τθν προϊκθςθ
ζργων και πρωτοβουλιϊν ςτισ ΣΠΕ.

ΣΤΠ, CITEA

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

64

17.10 φςταςθ υμβουλευτικισ Επιτροπισ
Εμπειρογνωμόνων, θ οποία κα εξετάηει τισ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ και κα παρζχει ειςθγιςεισ για τθν
επικαιροποίθςθ του νομοκετικοφ/κεςμικοφ πλαιςίου τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςχετικά με τθ ρφκμιςθ του
κυβερνοχϊρου.

YEBT υντονιςτισ
Εμπλεκόμενοι φορείσ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

65

17.11 φςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ προςζλκυςθσ ξζνων
επενδφςεων για τθν κατάρτιςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου
προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων ςε ΣΠΕ και τθν ανάδειξθ
τθσ Κφπρου ςε περιφερειακό κζντρο ΣΠΕ.

CIPA υντονιςτισ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

Εμπλεκόμενοι φορείσ
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17.12 Δθμιουργία μθχανιςμοφ προςζλκυςθσ
χρθματοδοτικϊν πόρων και διοχζτευςθσ τουσ ςτισ
επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ
επιχειρθματικότθτασ.

ΣΗΕ, Γραφείο
Προγραμματιςμοφ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

18.1 Προϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςία μεταξφ των
Κυβερνθτικϊν Τπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ
του οδικοφ δικτφου και ςυμβάντων και καταρτιςμόσ
ςυμφωνιϊν παροχισ υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ.

ΣΔΕ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

68

18.2 Δθμιουργία ευρείασ πλατφόρμασ ςυνεργαςίασ μεταξφ
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν και προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν για από κοινοφ
εξζλιξθ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν.

ΣΔΕ

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

69

19.1 Επζκταςθ του ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ ςε υπάρχοντα
και ςε μελλοντικά υδατικά ζργα ςε όλθ τθν Κφπρο.

ΣΑΤ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

70

19.6 Πιλοτικι εφαρμογι ςε ευρείασ κλίμακασ ζξυπνων
μετρθτϊν είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαηί με
μετρθτζσ θλεκτροδότθςθσ ςε περιοχι με μεγάλο αρικμό
μετρθτϊν.

υμβοφλια
Τδατοπρομικειασ

Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

66

67

6. Προαγωγι
Οικολογικϊν
Σεχνολογιϊν

71

20.1 Τιοκζτθςθ του πλαιςίου που να διζπει τθν τθλεεργαςία.

ΑΗΚ
ΤΕΚΑ
ΣΔΔΠ, ΣΤΠ,

Δεν υπάρχει κόςτοσ
Δεν χρειάηεται ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ

Κοινωνικοί Εταίροι
Οριηόντιεσ δράςεισ
72

21.1 Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν επικοινωνιακοφ γραφείου για
καταρτιςμό λεπτομεροφσ επικοινωνιακοφ πλάνου

ΣΗΕ

Τπάρχει κόςτοσ
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προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν κυπριακι
κοινωνία.

Προχπολογιςμόσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ

73

21.3 Δθμιουργία «Χάρτθ Σιμϊν Ευρυηωνικϊν Τπθρεςιϊν»

ΓΕΡΗΕΣ

74

22.1 Σο Τπουργικό υμβοφλιο κα επαναεπιβεβαιϊςει τθν
απόφαςθ του για τθ δθμιουργία τεςςάρων νζων
οργανικϊν κζςεων ςτο ΣΗΕ και κα καλζςει τον Τπουργό
Οικονομικϊν να τισ περιλάβει ςτον επόμενο
προχπολογιςμό.

ΣΗΕ

Τπάρχει κόςτοσ
Οι δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτον
προχπολογιςμό του ΓΕΡΗΕΣ
Τπάρχει κόςτοσ
Χρειάηεται ζγκριςθ προχπολογιςμοφ
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