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Μζτρα
Mζτρο 1 – Προϊκθςθ τακεροφ Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου
Ρροϊκθςθ ςτακεροφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, ζτςι ϊςτε να ενκαρρυνκοφν οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ να
επενδφςουν ςε ευρυηωνικι υποδομι και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του Στόχου 1.1-Σφνδεςθ τθσ Κφπρου, για
κακολικι δυνατότθτα ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και δυνατότθτα υπερταχείασ πρόςβαςθσ μζχρι το 2020.
Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ:
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 ΓΕΘΕΤ και του ΤΘΕ.
Δράςθ 1.2
Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ ενςφρματων υποδομϊν.
Ολοκλθρϊκθκε θ εφαρμογι του πλαιςίου που αποφάςιςε το Υπουργικό Συμβοφλιο για τθν ανάπτυξθ
ενςφρματων υποδομϊν. Με τθν εφαρμογι του, διαπιςτϊνεται ότι θ κατάςταςθ ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά,
αλλά υπάρχουν ακόμα περικϊρια για περαιτζρω βελτίωςθ που κα βοθκιςουν ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ
ενςφρματων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Ειδικότερα με τθν εφαρμογι του πλαιςίου αυτοφ
προωκείται θ εγκατάςταςθ πακθτικισ υποδομισ όπου εκτελοφνται δθμόςια ζργα πολιτικισ μθχανικισ κακϊσ
και προωκείται θ ςυνεκμετάλλευςθ των ίδιων αγωγϊν μεταξφ των παροχζων.
Δράςθ 1.3
Βελτίωςθ του πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ αςφρματων υποδομϊν.
Ολοκλθρϊκθκε θ εφαρμογι του πλαιςίου που αποφάςιςε το Υπουργικό Συμβοφλιο για τθν ανάπτυξθ
αςφρματων δικτφων. Με τθν εφαρμογι του, διαπιςτϊνεται ότι θ κατάςταςθ ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά, αλλά
υπάρχουν ακόμα περικϊρια για περαιτζρω βελτίωςθ που κα βοθκιςουν ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ
αςφρματων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν.
Δράςθ 1.4
Εξζταςθ των αγορϊν ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ που ςυνκζτουν τα δίκτυα που ζχουν
αναπτυχκεί ςτθν Κφπρο μζχρι ςιμερα, μζςα ςτο 2011. Στόχοσ τθσ άςκθςθσ είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
αναφορικά με:
i.

ii.

τθν αποδοτικότθτα των υφιςτάμενων επενδφςεων ςε βάκοσ χρόνου ςε ςχζςθ με τθν προοπτικι
ανάπτυξθσ ευρυηωνικϊν εφαρμογϊν και τθν προςπάκεια αποτροπισ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ,
τθν πικανι φπαρξθ περιοριςμϊν (και πικανά μζτρα άρςθσ τουσ) οι οποίοι οδθγοφν ςε τεχνθτι αφξθςθ
του κόςτουσ ανάπτυξθσ δικτφου και κατ’ επζκταςθ ςε τεχνθτι αφξθςθ των χονδρικϊν/λιανικϊν τιμϊν
που προςφζρονται ςτθν αγορά για προϊόντα ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ.

Δράςθ 1.5
Ρροϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διαφόρων φορζων, ζτςι ϊςτε οι ςυνολικζσ επενδφςεισ να
είναι ςυμφζρουςεσ και υλοποιιςιμεσ.
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Για να εξαςφαλίςουμε τα μζγιςτα οφζλθ και να πετφχουμε τουσ ςτόχουσ του Στόχου 1.1 –Σφνδεςθ τθσ Κφπρου
κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο, ςτισ περιπτϊςεισ όπου είναι πρόςφορο, πρζπει να αναπτυχκοφν ςυνεργαςίεσ
μεταξφ των διαφόρων φορζων, ϊςτε οι ςυνολικζσ επενδφςεισ να είναι ςυμφζρουςεσ και ζτςι να
πραγματοποιθκοφν. Θ Κυβζρνθςθ κα ενεργιςει ωσ καταλφτθσ προσ το ςκοπό αυτό, χωρίσ να αποκλείεται
βζβαια και θ λιψθ οποιωνδιποτε άλλων μζτρων, περιλαμβανομζνων και ρυκμιςτικϊν, αν οι αρμόδιεσ αρχζσ
κρίνουν ότι υπάρχει τζτοια ανάγκθ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
Γραφείο Επιτρόπου υκμίςεωσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (ΓΕΘΕΤ)
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Μζτρο 2– Αδειοδότθςθ Αςφρματων Δικτφων
Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ του ραδιοφάςματοσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία αςφρματων δικτφων
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που κα παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ και ταχφτθτασ υπθρεςίεσ για τθν ευρεία
κάλυψθ τθσ Κφπρου με ευρυηωνικά δίκτυα και προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν.
Οι αςφρματεσ τεχνολογίεσ προςφζρουν εφκολο και ςχετικά φκθνό τρόπο υλοποίθςθσ δικτφων θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν. Μποροφν να αποτελζςουν εναλλακτικζσ λφςεισ ςε ςχζςθ με τθν παροχι ςτακερϊν υπθρεςιϊν,
αλλά το κφριο χαρακτθριςτικό τουσ που κακιςτά τισ τεχνολογίεσ αυτζσ ιδιαίτερα ελκυςτικζσ είναι θ
κινθτικότθτα (mobility). Οι αςφρματεσ τεχνολογίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για κάλυψθ
απομακρυςμζνων περιοχϊν, όπου είναι οικονομικά αςφμφορο να αναπτυχκεί ςτακερι (ενςφρματθ – οπτικζσ
ίνεσ) υποδομι. Για τον ςκοπό αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλλθλεσ ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ (πχ WiMax, LTE) και
οι χαμθλζσ ηϊνεσ ραδιοςυχνοτιτων (πχ οι περιοχζσ των 800MHz και 900MHz).
Το Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου, κα αναλάβει τθν ακόλουκθ
δράςθ:
Δράςθ 2.1
Ετοιμαςία Σχεδίου Αδειοδότθςθσ χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων (με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα) για
λειτουργία δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όλων των τεχνολογιϊν που ανικουν ςτθν οικογζνεια IMT
(International Mobile Telecommunications) όπωσ GSM, UMTS, LTE, WiMax, μζχρι το πρϊτο εξάμθνο 2012.Στο
Σχζδιο κα κακοριςτεί θ γενικι πολιτικι αδειοδότθςθσ του ραδιοφάςματοσ για λειτουργία δικτφων
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και κα ςυμπεριλθφκοφν πρόνοιεσ όπωσ τεχνολογικι ουδετερότθτα, οι οποίεσ κα
βαςίηονται ςτο πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ αδιοφάςματοσ. Επιπλζον, κα ςυμπεριλθφκεί θ
επιβολι ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων ςτουσ κατόχουσ αδειϊν ραδιοεπικοινωνιϊν (όπου είναι εφικτό) όπωσ
γεωγραφικισ κάλυψθσ και ταχφτθτασ πρόςβαςθσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του Στόχου 1.1 –Σφνδεςθ τθσ
Κφπρου.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
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Μζτρο 3– Προϊκθςθ του Ανταγωνιςμοφ και Μείωςθ Σιμϊν
Ρροϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και μείωςθ τιμϊν των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν/
προϊόντων.
Θ προςιτότθτα των τιμϊν των παρεχόμενων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν είναι ζνασ από τουσ κφριουσ παράγοντεσ
που επθρεάηουν τθ διείςδυςθ τουσ ςτθν κοινωνία. Είναι γενικά παραδεκτό ότι όταν υπάρχει αποτελεςματικόσ
ανταγωνιςμόσ, οι τιμζσ πζφτουν ςτα χαμθλότερα δυνατά επίπεδα, διατθρϊντασ παράλλθλα και υψθλά
επίπεδα ποιότθτασ.
Το ΓΕΘΕΤ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα αναλάβει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:
Δράςθ 3.1
Αξιολόγθςθ των τάςεων των καταναλωτϊν, εντόσ του 2011, αναφορικά με τθν ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ
προϊόντων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ζναντι τθσ πολιτικισ δεςμοποίθςθσ υπθρεςιϊν
(3ple, 4ple play) που φαίνεται να υιοκετοφν οι παροχείσ ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Στόχοσ τθσ
άςκθςθσ κα είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων αναφορικά με τθν προςιτότθτα τθσ λιανικισ τιμολόγθςθσ
προϊόντων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματολογίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα που δυνατόν
να προκφψουν από τθν Δράςθ 1.4 (ii).
Δράςθ 3.2
Διεφρυνςθ των εργαςιϊν και δθμοςιεφςεων/παραδοτζων του Ραρατθρθτθρίου Αγοράσ που διατθρεί το
ΓΕΘΕΤ για τθν περίοδο 2011-12-13, και ανάπτυξθ ςυγκριτικοφ μοντζλου των προϊόντων που κυκλοφοροφν
ςτθν κυπριακι αγορά. Στο Ραρατθρθτιριο Αγοράσ κα περιλαμβάνονται:
 Χάρτθσ διακζςιμων ευρυηωνικϊν προϊόντων και τιμϊν ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν
 Αρχείο υποδομϊν
 Χάρτθσ ευρυηωνικισ κάλυψθσ
 Χάρτθσ αξιοποίθςθσ διακζςιμων ευρυηωνικϊν προϊόντων
Το Ραρατθρθτιριο Αγοράσ κα χρθςιμοποιείται τόςο από τουσ καταναλωτζσ όςο και από τουσ παροχείσ
δικτφων και υπθρεςιϊν και προβλζπεται να ενιςχφςει τουσ δίαυλουσ ενθμζρωςθσ τθσ αγοράσ με αντικειμενικό
ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςτον τομζα.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Γραφείο Επιτρόπου υκμίςεωσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (ΓΕΘΕΤ)
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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.
Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ:
Δράςθ 4.1
Υιοκζτθςθ και εφαρμογι πλαιςίου ρφκμιςθσ αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία δικτφων
πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ βάςει τθσ ςχετικισ Σφςταςθσ τθσ ΕΕ και των κοινϊν κζςεων του Body of European
Regulators for Electronic Communications (BEREC).
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 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.
Δράςθ 4.3
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. Θ
αλλαγι ςτθν εςωτερικι καλωδίωςθ ενόσ κτιρίου χρειάηεται (εάν δεν υπάρχει θ κατάλλθλθ) για να μποροφν να
ςυνδεκοφν με τα δίκτυα οπτικϊν ινϊν FTTH.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Φορείσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν Γραφείο Επιτρόπου υκμίςεωσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων (ΓΕΘΕΤ)
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)

Σελίδα 6 από 53

THE - Ψθφιακι Στρατθγικι τθσ Κφπρου

Μζτρο 5 – Αςφάλεια Δικτφων και Πλθροφοριϊν
Οι πολίτεσ δεν κα υιοκετιςουν τεχνολογία και πρακτικζσ που δεν παρζχουν ικανοποιθτικό βακμό αςφάλειασ.
Στόχοσ είναι οι πολίτεσ να διακατζχονται από αίςκθμα αςφάλειασ και να αναπτυχκεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ προσ
τθν επιγραμμικι ςφνδεςθ και τθν χριςθ του Διαδικτφου.
Συνεπϊσ κα πρζπει να καταπολεμθκεί θ διανομι παράνομου επιγραμμικοφ περιεχόμενου, να
αντιμετωπιςτοφν οι απειλζσ ςτον κυβερνοχϊρο και γενικά να ενδυναμωκεί θ αςφάλεια ςτθν ψθφιακι
κοινωνία.
Το ΓΕΘΕΤ ζχει ετοιμάςει ζγγραφο πολιτικισ, το οποίο εγκρίκθκε από τον Υπουργό Συγκοινωνιϊν και Ζργων,
για τθ δθμιουργία και λειτουργία Φορζων Άμεςθσ Ανταπρόκριςθσ για περιςτατικά και ςυμβάντα που
ςχετίηονται με τθν Αςφάλεια Δικτφων και Ρλθροφοριϊν (Computer Security Incident Response Team –
CSIRT/CERT) με εκτελεςτικά όργανα το Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ) και το Κυπριακό Ερευνθτικό και
Ακαδθμαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) και ςτθ βάςθ του εν λόγω εγγράφου πολιτικισ, ζχει εκδϊςει ςχετικό διάταγμα με
το οποίο όρίηει το ΤΥΡ και το ΚΕΑΔ ωσ CSIRT.
Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ:
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
Ρροϊκθςθ των δράςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ λειτουργικότθτασ του Κυβερνθτικοφ Computer
Security Incident Response Team (CSIRT/CERT) από το Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ).
Δράςθ 5.3
Ρροϊκθςθ 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 ΓΕΘΕΤ, ςε ςυνεργαςία με τα Εκνικά CSIRT/CERT, τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων
τουσ για κάλυψθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.
Δράςθ 5.5
Καταρτιςμόσ από το ΓΕΘΕΤ ςχεδίου ςτρατθγικισ για τθν προςταςία Κρίςιμων Υποδομϊν Ρλθροφοριϊν (CIIP)
για το κακοριςμό ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ από τον ΥΣΕ.
Δράςθ 5.6
Καταρτιςμόσ από το ΓΕΘΕΤ ςχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν προςταςία Κρίςιμων Υποδομϊν Ρλθροφοριϊν
(CIIP) ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.
Δράςθ 5.7
Υλοποίθςθ προγράμματοσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινωνίασ για τα κζματα Αςφάλειασ Δικτφων και Ρλθροφοριϊν.
Δράςθ 5.8
Υλοποίθςθ προγράμματοσ για τθν αςφάλεια τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν ςτο Διαδίκτυο.
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Αρμόδιοσ Φορζασ
Γραφείο Επιτρόπου υκμίςεωσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (ΓΕΘΕΤ)
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
Κυπριακό Ερευνθτικό και Ακαδθμαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ)
Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ
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Μζτρο 6– Δίκτυο Δθμόςιων Τπθρεςιϊν
Δθμιουργία ενόσ ενιαίου Δικτφου Δθμόςιων Υπθρεςιϊν το οποίο να εξυπθρετεί τισ τθλεπικοινωνιακζσ ανάγκεσ
(δεδομζνων, φωνισ, βίντεο) τθσ Κυβζρνθςθσ και να διαςυνδζει τόςο τα νοςθλευτιρια όςο και τα
εκπαιδευτιρια.
Θ Κυβζρνθςθ λειτουργεί ςιμερα δίκτυο φωνισ το οποίο διαχειρίηεται το Τμιμα Θλεκτρομθχανολογικϊν
Υπθρεςιϊν και ξεχωριςτό δίκτυο δεδομζνων το οποίο διαχειρίηεται το Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ. Για τθ
λειτουργία και των δφο δικτφων θ Κυβζρνθςθ εκμιςκϊνει κυκλϊματα από παροχείσ δικτφων θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν. Ωσ αποτζλεςμα, θ Κυβζρνθςθ λειτουργεί δφο δίκτυα με διπλά λειτουργικά ζξοδα, δεν
επωφελείται από τισ υπθρεςίεσ ςφγκλιςθσ που υποςτθρίηουν τα ενοποιθμζνα δίκτυα και καταβάλλει
υπζρογκα τζλθ ςτουσ παροχείσ υπθρεςιϊν για υπθρεςίεσ που κα μποροφςαν να είναι δωρεάν «εςωτερικζσ
επικοινωνίεσ». Επιπρόςκετα, για κάκε ζργο που υλοποιεί θ Κυβζρνθςθ, το οποίο προχποκζτει κάποιου είδουσ
επικοινωνία, δθμιουργείται και ξεχωριςτό δίκτυο επικοινωνιϊν. Τζτοια παραδείγματα είναι το δίκτυο του
ςυςτιματοσ φωτοεπιςιμανςθσ, μελλοντικό δίκτυο ευφυοφσ ςυςτιματοσ μεταφορϊν, κλπ. Θα χρειαςτοφν
επίςθσ υπθρεςίεσ δικτφου και για μελλοντικά ζργα, όπωσ εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ, τθλε-εκπαίδευςθσ, κλπ.
Θ Κυβζρνθςθ πρζπει να επωφελθκεί από τισ ςυνζργειεσ και τα ςυνεπακόλουκα οφζλθ που προκφπτουν από 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, όπωσ αυτζσ που αναφζρονται πιο πάνω.
Ραράλλθλα θ ενίςχυςθ των υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για
τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ είναι πολφ ςθμαντικι για να καταςτεί θ Κφπροσ
πόλοσ ζλξθσ ςτθν ζρευνα και τθν καινοτομία (ειδικότερα πόλοσ ζλξθσ τθσ επιςτθμονικισ δράςθσ τθσ
Ανατολικισ Μεςογείου και δίαυλοσ επικοινωνίασ μεταξφ τθσ ΕΕ και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου) κακϊσ και να
υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ ερευνθτϊν τθσ Κφπρου και ερευνθτϊν από τον ευρωπαϊκό και τον παγκόςμιο
ερευνθτικό χϊρο. Το 2000 θ Κυπριακι Δθμοκρατία ίδρυςε το Κυπριακό Ερευνθτικό και Ακαδθμαϊκό Δίκτυο
(ΚΕΑΔ) ςτο πρότυπο άλλων ευρωπαϊκϊν εκνικϊν δικτφων ζρευνασ και εκπαίδευςθσ. Το ΚΕΑΔ ιδρφκθκε με
ςτρατθγικό ςτόχο τθ δθμιουργία εκνικοφ Διαδικτφου και τθν παροχι υπθρεςιϊν προθγμζνθσ θλεκτρονικισ
υποδομισ για τθν υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κφπρο και τθ
διαςφνδεςθ τθσ με το ευρωπαϊκό και ερευνθτικό δίκτυο και κοινότθτα. Για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου
κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ:
Δράςθ 6.1
Διεξαγωγι μελζτθσ 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. Στα πλαίςια τθσ εν λόγω μελζτθσ κα μελετθκεί και θ
ανάγκθ για δικτφωςθ μεταξφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν και των Ρρεςβειϊν και Ρροξενείων τθσ Δθμοκρατίασ
ςτο εξωτερικό. Θ μελζτθ κα καλφψει, μεταξφ άλλων, κζματα που αφοροφν ςτθν αρχιτεκτονικι του δικτφου,
κακϊσ και το μοντζλο και το κόςτοσ υλοποίθςθσ του, περιλαμβανομζνου και του μοντζλου διαχείριςθσ του.
Δράςθ 6.2
Υλοποίθςθ 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 από το ΚΕΑΔ.
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Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
Τμιμα Θλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν (ΘΜΥ)
Κυπριακό Ερευνθτικό και Ακαδθμαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ)
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Μζτρο 7 – Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Θ κυβζρνθςθ, με τθ χριςθ των ΤΡΕ, 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). Ταυτόχρονα, το μζτρο αυτό ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν
θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για διάφορα κζματα που τουσ αφοροφν. Στθν υλοποίθςθ του κα
λθφκοφν υπόψθ και οι ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.

Α.
Ηλεκτρονικι Κυβζρνθςθ Χωρίσ Χαρτί
Το Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ) ωσ ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ για τθν προϊκθςθ και
εφαρμογι τθσ θ-Διακυβζρνθςθσ ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία εφαρμόηει τα προγράμματα και τα αντίςτοιχα Σχζδια
Δράςθσ τθσ Ε.Ε. με ςκοπό τθ:
i.
ii.
iii.

iv.

Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αφοφ κα αποφεφγεται, άςκοπθ διακίνθςθ
προςωπικοφ, περιττι χριςθ χαρτιοφ, χριςθ αποκθκευτικοφ χϊρου για φακζλουσ και ζντυπα, κλπ.
Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και αποδοτικότθτασ.
Εξοικονόμθςθ πόρων. Συγκράτθςθ των ρυκμϊν αφξθςθσ προςωπικοφ αφοφ με τθ χριςθ των
διαδικτυακϊν τεχνολογιϊν, μεγάλο ποςοςτό των πολιτϊν και των επιχειριςεων αναμζνεται να εκτελοφν
τισ εργαςίεσ τουσ που ςχετίηονται με τθν Κυβζρνθςθ από τουσ χϊρουσ εργαςίασ ι και διαμονισ τουσ.
Εξοικονόμθςθ χρόνου αφοφ οι διάφορεσ διαδικαςίεσ κα ολοκλθρϊνονται πιο αποδοτικά.

Τα ζργα του Γενικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου Μθχανογράφθςθσ τθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ (Γ.Σ.Σ.Μ.Δ.Υ.) ζχουν
βαςικά ολοκλθρωκεί. Ραράλλθλα, το ΤΥΡ υλοποίθςε και άλλα ςτρατθγικά ζργα/υποδομισ εκτόσ του
Γ.Σ.Σ.Μ.Δ.Υ κακϊσ και ζργα μζςα ςτα πλαίςια τθσ θ-διακυβζρνθςθσ. Το ΤΥΡ ςυνεχίηει τθν προϊκθςθ ζργων θδιακυβζρνθςθσ, από τα οποία τα ςθμαντικότερα δίνονται πιο κάτω:
(α)

Σφςτθμα Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου (ΣΑΓ): Θ εφαρμογι τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ του ζγινε ςτο Τμιμα
Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ, Υπουργείο Οικονομικϊν, Μόνιμθ Αντιπροςωπεία Βρυξελλϊν, Γραμματεία
Υπουργικοφ Συμβουλίου και ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν. Στθ ςυνζχεια προωκικθκε θ
ανάπτυξθ τθσ Διαδικτυακισ Ζκδοςθσ (Web-Enabled) του Συςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου (eOAS)
το οποίο ζχει εφαρμοςτεί μζχρι ςτιγμισ ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων, ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν, ςτο
Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ, ςτο Κρατικό Αρχείο και ςτθν Ελεγκτικι Υπθρεςία. Στο
παρόν ςτάδιο προωκείται θ εφαρμογι του eOAS και ςε άλλα Τμιματα/Υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Τομζα.

(β)

Ανακεϊρθςθ τθσ Στρατθγικισ για τθν πλθροφορικι ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία: Το ΤΥΡ προωκεί τισ
διαδικαςίεσ για εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν Συμβοφλων για τθν ανακεϊρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ Στρατθγικισ,
με ορίηοντα μζχρι το 2015, θ οποία πζραν από τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ κα περιλαμβάνει τισ ςτρατθγικζσ
κατευκφνςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ οι οποίεσ κα αποφζρουν εκςυγχρονιςμό, αφξθςθ παραγωγικότθτασ ςτθ
Δθμόςια Υπθρεςία κακϊσ και άμεςθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.
Κυβερνθτικι Διαδικτυακι Δίοδοσ Αςφάλειασ (Government Gateway): Θ Διαδικτυακι Δίοδοσ Αςφαλείασ
είναι αναγκαία για να επιτευχκεί θ διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων, θ εγγραφι και ταυτοποίθςθ των
πολιτϊν, θ ςωςτι εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, θ αςφαλισ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ
κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και θ αυτόματθ διακίνθςθ των πλθροφοριϊν μεταξφ των ςυςτθμάτων με βάςθ
απλοφσ επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ.

(γ)

(δ)

Κυβερνθτικι Αποκικθ Ρλθροφοριϊν (ΚΑΡ): Στθν ΚΑΡ κα τθροφνται ςτοιχεία από τα διάφορα
πλθροφοριακά ςυςτιματα του Δθμοςίου τα οποία κα μποροφν να αξιοποιοφνται ςτθ λιψθ αποφάςεων,
ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και για τθ διαμόρφωςθ πολιτικισ.
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(ε)

Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Υποςτιριξθσ Δικτφων και Συςτθμάτων (Helpdesk): Σκοπόσ του ζργου είναι θ
υποςτιριξθ χρθςτϊν από ζνα κεντρικό ςθμείο όλων των μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν, τόςο από
πλευράσ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτζσ, δικτυακόσ εξοπλιςμόσ, τθλεπικοινωνιακζσ ςυνδζςεισ κλπ.) όςο και
από πλευράσ λογιςμικοφ. Το όλο Σφςτθμα Κεντρικισ Υποςτιριξθσ κα δζχεται, καταγράφει, διαχειρίηεται
και επιλφει προβλιματα, είτε μζςω Τθλεφωνικοφ Κζντρου (Call Centre), είτε μζςω Ενδοδικτφου.

(ςτ)

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ: Το ςφςτθμα αυτό κα επιτρζπει, μεταξφ άλλων, τθν
θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν κζματα προςωπικοφ (διοριςμοφσ,
αξιολογιςεισ, προαγωγζσ) και τθν θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων, μζςω διαδικτφου, για διοριςμό ςτθ
Δθμόςια Υπθρεςία.

Β. Ηλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ του Πολίτθ
Πςον αφορά τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, το ΤΥΡ υλοποιεί θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ζχοντασ πάντοτε ωσ
γνϊμονα, τα Σχζδια Δράςθσ τθσ ΕΕ κακϊσ επίςθσ και τισ ανάγκεσ, τθ νοοτροπία και τθν κουλτοφρα του κοινοφ
με απϊτερο ςκοπό τθν:
i. Ευελιξία ςτθν πρόςβαςθ από τον πολίτθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ: παροχι υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ ςε 24ωρθ
βάςθ και όχι μόνο κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ των κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν
ii. Ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τθσ απλοποίθςθσ των εςωτερικϊν
διαδικαςιϊν πριν τθν παροχι τουσ μζςω διαδικτφου
iii. Βελτιωμζνθ ποιότθτα πλθροφόρθςθσ ςτον πολίτθ και δυνατότθτα ενεργισ ςυμμετοχισ του ςε διαδικαςίεσ
λιψθσ αποφάςεων.
iv. Διαφάνεια
v. Βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ και ςυνεπϊσ, τθσ εικόνασ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ προσ τα ζξω
(κλίμα αξιοπιςτίασ).
Μερικζσ ςθμαντικζσ θ-υπθρεςίεσ που προωκικθκαν και προωκοφνται είναι:
(α)

Κυβερνθτικι Ρφλθ Διαδικτφου (Government Portal): αποτελεί το κοινό ςθμείο πρόςβαςθσ των πολιτϊν
ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχει θ κυβζρνθςθ, είναι ςχεδιαςμζνθ με βάςθ τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
βαςίηεται ςτθ φιλοςοφία του κφκλου ηωισ.

(β)

Θλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ: Το e-PS είναι μια αςφαλισ, διαλειτουργικι διαδικτυακι εφαρμογι θ
οποία αποτελεί μια ςυνολικι λφςθ για τθν εφαρμογι θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν ςτθ διεξαγωγι των
διαγωνιςμϊν δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ Κφπρο. Το ςφςτθμα είναι ςυμβατό με τισ διατάξεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ και Κυπριακισ Νομοκεςίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων. Μεταξφ άλλων, υποςτθρίηει τθν
ανάκεςθ ςυμβάςεων μζςω διαδικαςιϊν μεμονωμζνων και επαναλθπτικϊν αγορϊν.

(γ)

Ρφλθ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ (ΕΚΕ) για τθν Θλεκτρονικι Διεκπεραίωςθ Διαδικαςιϊν (Οδθγία
2006/123/ΕΚ): Ολοκλθρϊκθκε θ πφλθ μζςω τθσ οποίασ παρζχεται:
 Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ ςτισ οποίεσ πρζπει να αποτακοφν για τθ ςχετικι
αδειοδότθςθ, για τισ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν, για τισ διαδικαςίεσ και τισ διατυπϊςεισ
ςτισ οποίεσ πρζπει να προβοφν.
 Δυνατότθτα καταφόρτωςθσ (download) εντφπων αίτθςθσ ι/και άλλων ςχετικϊν εγγράφων για
δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν μζςα ςτα πλαίςια τθσ Οδθγίασ.
 Σφνδεςθ με τθ διαδικτυακι πφλθ EU Webgate και με τα ΕΚΕ άλλων κρατϊν μελϊν
Στο παρόν ςτάδιο προωκοφνται οι εργαςίεσ ϊςτε να παρζχεται, μζςω τθσ πφλθσ, θ δυνατότθτα:
 τθλεματικισ υποβολισ (on line submission) αιτιςεων και επιςφναψθ άλλων ςχετικϊν εγγράφων
προσ τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ (δυνατότθτα εκτζλεςθσ τθσ διαδικαςίασ για θ-υπογραφι)
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παρακολοφκθςθσ και ενθμζρωςθσ του αιτθτι ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ αίτθςισ του.

(δ)

Σφςτθμα Υποβολισ Εγγράφων για εγγραφι εταιρειϊν μζςω του διαδικτφου και δθμιουργία
θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε εταιρεία (e-Filing): To ςφςτθμα αυτό κα επιτρζπει τισ πιο κάτω
λειτουργίεσ:
 Δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο α) πλθροφοριϊν των οργανιςμϊν που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο
υφιςτάμενο μθχανογραφθμζνο ςφςτθμα (online enquiries) και β) φακζλων για ςκοποφσ διεξαγωγισ
ζρευνασ από το κοινό και
 καταχϊρθςθ εντφπων/εγγράφων από το κοινό και αποςτολι εγγράφων πιςτοποιθτικϊν,
πιςτοποιθμζνων αντιγράφων, ςυνοδευτικϊν επιςτολϊν προσ το κοινό, μζςω διαδικτφου

(ε)

Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Θεϊρθςθσ Διαβατθρίων (Visa Information System) το οποίο αφορά:
 τθ διαςφνδεςθ αρικμοφ Ρρεςβειϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ με το κεντρικό Σφςτθμα Θεϊρθςθσ
Διαβατθρίων του Υπουργείου Εξωτερικϊν (ΥΡΕΞ)
 τθ διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με το κεντρικό ςφςτθμα κεϊρθςθσ διαβατθρίων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ςτο Στραςβοφργο
 τθν αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ϊςτε να τθρεί και επιβεβαιϊνει βιομετρικά ςτοιχεία

(ςτ)

Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Αρχείου Ρλθκυςμοφ (eCivil): Μερικζσ από τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που κα
παρζχονται είναι οι ακόλουκεσ:
 Επαλικευςθ Ρροςωπικϊν Στοιχείων του Ρολίτθ
 Αλλαγι Διεφκυνςθσ Επικοινωνίασ
 Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ μονίμου διαμονισ
 Καταχϊρθςθ αίτθςθσ για Επανζκδοςθ Ταυτότθτασ, Ριςτοποιθτικοφ Γζννθςθσ, Ρροξενικοφ
Ριςτοποιθτικοφ Γζννθςθσ και Εκλογικοφ Βιβλιαρίου
 Επαλικευςθ προςωπικϊν ςτοιχείων ενόσ Ρολίτθ από άλλεσ Υπθρεςίεσ

(η)

Σφςτθμα Δθμοςίων Υπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ: Ρροςφζρει υπθρεςίεσ ςε άτομα (Κφπριουσ ι άλλουσ
Ευρωπαίουσ πολίτεσ) που επικυμοφν τθν αναηιτθςθ και τον εντοπιςμό κενϊν κζςεων εργαςίασ, ςε
αιτθτζσ εργαςίασ οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα κατά τόπουσ Επαρχιακά Γραφεία Εργαςίασ κακϊσ
επίςθσ και ςε εργοδότεσ που επικυμοφν να διεκπεραιϊνουν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ μζςω του
διαδικτφου.

(θ)

Κζντρο Τθλε-εξυπθρζτθςθσ: Το Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ (ΤΔΔΡρ.) ιδθ προωκεί τθ
δθμιουργία και λειτουργία ενόσ Κζντρου Τθλε-Ρλθροφόρθςθσ/ Τθλε-εξυπθρζτθςθσ (Call center), με
βάςθ τθν Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου με αρ. 68.554 και θμερ. 23/3/2009, το οποίο ςτόχο ζχει
τθν παροχι διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ ι/και ανάλθψθ/ διεκπεραίωςθ αιτιςεων για υπθρεςίεσ οι
οποίεσ παρζχονται από διάφορεσ διοικθτικζσ μονάδεσ (Υπουργεία/ Τμιματα / Υπθρεςίεσ).
Το Κζντρο Τθλε-εξυπθρζτθςθσ κα παρζχει πλθροφορίεσ τθλεφωνικϊσ ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ
για τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα. Οι πλθροφορίεσ που κα δίνονται περιλαμβάνουν
ενθμζρωςθ για τθν αρμόδια Υπθρεςία, τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί, τα ζγγραφα/
δικαιολογθτικά που κα πρζπει να ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ και το κόςτοσ για τθν παροχι μιασ υπθρεςίασ.
Επιπλζον, μζςω του Κζντρου Τθλε-εξυπθρζτθςθσ, κα εξεταςτεί το ενδεχόμενο κάποιεσ υπθρεςίεσ να
διεκπεραιϊνονται, δθλαδι ο λειτουργόσ τθσ Κυβζρνθςθσ λαμβάνοντασ τα ςτοιχεία του πολίτθ μζςω του
τθλεφϊνου, να μπορεί να ςυμπλθρϊνει τθν αίτθςθ του πολίτθ, να τθν παραπζμπει για διεκπεραίωςθ
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία και ο πολίτθσ να μπορεί να λαμβάνει το αιτοφμενο ζγγραφο από οποιοδιποτε
ςθμείο εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ.
Τα οφζλθ που αναμζνεται να προκφψουν από τθ ςφςταςθ και λειτουργία ενόσ Κζντρου Τθλεεξυπθρζτθςθσ αναφζρονται ενδεικτικά πιο κάτω:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Ραροχι άμεςθσ πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ και, κυρίωσ, ςτισ κατθγορίεσ των
πολιτϊν που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο
Δυνατότθτα άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν απαλλαγμζνθσ από γραφειοκρατίεσ
Ριςτοποίθςθ/ τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν ϊςτε αυτζσ να εφαρμόηονται ομοιόμορφα παγκφπρια
Μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ, με τθν αποφόρτωςθ των Λειτουργϊν ςτισ μθτρικζσ Υπθρεςίεσ
από τα τθλεφωνιματα ϊςτε να αφοςιϊνονται απρόςκοπτα ςτθ διεκπεραίωςθ των διάφορων
υποκζςεων
Αφξθςθ τθσ διαφάνειασ ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ
Επικζντρωςθ ςτθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ/ επιχειριςεισ

Βαςικι προχπόκεςθ για τθ λειτουργία του Κζντρου Τθλε-Ρλθροφόρθςθσ / Τθλε-εξυπθρζτθςθσ είναι θ
καταγραφι και τεκμθρίωςθ διαδικαςιϊν μζςω των οποίων οι δθμόςιοι Οργανιςμοί (Υπουργεία/
Τμιματα/ Υπθρεςίεσ) παρζχουν υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ/ επιχειριςεισ, κακϊσ και θ απλοποίθςι τουσ,
εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Ζχουν ιδθ καταγραφεί 500 περίπου διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε
υπθρεςίεσ διαφόρων Υπουργείων/ Τμθμάτων/ Υπθρεςιϊν.
Το Κζντρο Τθλε-εξυπθρζτθςθσ κα
εμπλουτίηεται ςταδιακά με πρόςκετεσ διαδικαςίεσ/ υπθρεςίεσ.
Στο παρόν ςτάδιο, το ΤΔΔΡ ζχει αγοράςει τισ υπθρεςίεσ Συμβοφλου για τθν ετοιμαςία των εγγράφων
διαγωνιςμοφ τα οποία κα περιλαμβάνουν τισ καταγραμμζνεσ διαδικαςίεσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
για τθ ςφςταςθ και λειτουργία/ διαχείριςθ του Κζντρου Τθλε-εξυπθρζτθςθσ.
(κ)

Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ: Το ΤΔΔΡ ςτα πλαίςια του οράματόσ του για τθ δθμιουργία μιασ
ςφγχρονθσ και πολιτο-κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςχεδίαςε και προχϊρθςε ςτθν υιοκζτθςθ του
κεςμοφ των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ (ΚΕΡ), με ςτόχο τθν βελτίωςθ του επιπζδου τθσ
εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και τθν πιο άμεςθ επαφι του πολίτθ με τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Το πρϊτο ΚΕΡ ςυςτάκθκε ςτθ Λευκωςία το 2005 (Δεκζμβριο). Ακολοφκθςε θ δθμιουργία του ΚΕΡ ςτθ
Λεμεςό το 2006 (Οκτϊβριο), ςτθν Ρόλθ Χρυςοχοφσ και ςτο Ρελζνδρι το 2007 (Ιανουάριο και Οκτϊβριο,
αντίςτοιχα), ςτθ Λάρνακα το 2008 (Φεβρουάριο) και ςτθν Ράφο το 2010 (Απρίλιο). Το ΚΕΡ είναι ζνασ
χϊροσ ο οποίοσ ςυςτεγάηει εβδομιντα περίπου δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από διάφορα
Υπουργεία, Τμιματα και Υπθρεςίεσ και απαλλάςςει τον πολίτθ από τθν υποχρζωςθ να μετακινείται από
το ζνα Τμιμα ςτο άλλο ι να διακινεί ζγγραφα μεταξφ δφο ι περιςςότερων Υπθρεςιϊν. Στα ΚΕΡ ςιμερα
ςυμμετζχουν τα ακόλουκα Υπουργεία /Τμιματα: το Τμιμα Αρχείου Ρλθκυςμοφ & Μετανάςτευςθσ και
οι Επαρχιακζσ Διοικιςεισ, θ Υπθρεςία Χορθγιϊν και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν, το Τμιμα
Οδικϊν Μεταφορϊν, οι Υπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, το Τμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ,
και το Υπουργείο Υγείασ. Τα ΚΕΡ:
i. Ραρζχουν επί τόπου υπθρεςίεσ, όπου ολόκλθρθ θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται εκεί (υποβολι και
επεξεργαςία αίτθςθσ, πλθρωμι και ζκδοςθ εγγράφων) π.χ. ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ,
ταυτότθτασ, άδειασ οδιγθςθσ.
ii. Αναλαμβάνουν τθν παραλαβι αιτιςεων και τθν προϊκθςι τουσ ςτισ μθτρικζσ Υπθρεςίεσ για
επεξεργαςία/ διεκπεραίωςθ π.χ. ζκδοςθ διαβατθρίου, καταβολι επιδομάτων/ βοθκθμάτων /
ςυντάξεων.
Στα Κζντρα αυτά, το ΤΥΡ ζχει εγκαταςτιςει τα πιο κάτω βαςικά Συςτιματα Ρλθροφορικισ για να
προςφζρουν τισ 70 περίπου υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ:
 Σφςτθμα Αρχείου Ρλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ
 Σφςτθμα Τμιματοσ Οδικϊν Μεταφορϊν
 Σφςτθμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
 Σφςτθμα Χορθγιϊν και Επιδομάτων
 Σφςτθμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ (Κτθματικά Σχζδια)
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 Σφςτθμα Ζκδοςθσ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλειασ Αςκενείασ
 Σφςτθμα Ζκδοςθσ Κάρτασ Νοςθλείασ
Ρρογραμματίηεται θ λειτουργία ακόμθ ενόσ ΚΕΡ ςτθν ελεφκερθ Επαρχία Αμμοχϊςτου, ενϊ παράλλθλα,
τροχοδρομείται θ επζκταςθ του ΚΕΡ Λεμεςοφ κακϊσ και θ λειτουργία 2ου ΚΕΡ ςτθ Λάρνακα. Σε δφο
χρόνια αναμζνεται θ δθμιουργία ενόσ ακόμθ ΚΕΡ ςτθ Λευκωςία.
Για τθν περίοδο 2011-2015, όςον αφορά τθν θ-Διακυβζρνθςθ, κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ, οι
οποίεσ βαςίηονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ τθσ ΕΕ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ:
Δράςθ 7.1
Επζκταςθ του Συςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου ςε όλα τα Τμιματα/Υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα.
Δράςθ 7.2
Ανακεϊρθςθ τθσ Στρατθγικισ για τθν πλθροφορικι ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία.
Δράςθ 7.3
Υλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου Αςφάλειασ.
Δράςθ 7.4
Υλοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ Αποκικθσ Ρλθροφοριϊν.
Δράςθ 7.5
Υλοποίθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Υποςτιριξθσ Δικτφων και Συςτθμάτων.
Δράςθ 7.6
Υλοποίθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
Δράςθ 7.7
Επζκταςθ τθσ Ρφλθσ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ (ΕΚΕ) για τθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ επιπρόςκετων
διαδικαςιϊν
Δράςθ 7.8
Λειτουργία του Συςτιματοσ Υποβολισ 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 (epayment) προσ τθν Κυβζρνθςθ.
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, όπου ο πολίτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραβρεκεί αυτοπροςϊπωσ ςτθν
Κυβερνθτικι Υπθρεςία και να γίνει τροποποίθςθ των νομοκεςιϊν αυτϊν, ζτςι ϊςτε και οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
που διζπονται από αυτζσ τισ νομοκεςίεσ να μποροφν να παρζχονται θλεκτρονικά.
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Δράςθ 7.12
Ανάπτυξθ περιςςοτζρων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςχεδιαςμζνων με
πολιτϊν/επιχειριςεων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν.

βάςθ

τισ

ανάγκεσ

των

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
Ραροχι αποδοτικϊν/αποτελεςματικϊν διαςυνοριακϊν και διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν θ-διακυβζρνθςθσ και
ευκυγράμμιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν με το ευρωπαϊκό πλαίςιο
διαλειτουργικότθτασ.
Δράςθ 7.15
Ραροχι 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 Τθλε-εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ.
Δράςθ 7.20
Λειτουργία περιςςότερων ΚΕΡ ςε επιλεγμζνεσ τοποκεςίεσ ϊςτε ο κάκε πολίτθσ να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ ςε
ζνα από αυτά. Θα πρζπει να γίνει προςπάκεια όλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τα ΚΕΡ να είναι ςτθ
βάςθ του one-stop-shop όπου με τθν χριςθ των ΤΡΕ ο πολίτθσ κα μπορεί να εξυπθρετείται για ζνα μεγάλο
μζροσ των ςυναλλαγϊν του με το δθμόςιο τομζα από ζνα ςθμείο. Θ δθμιουργία και λειτουργία των ΚΕΡ κα
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ και τισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.
Δράςθ 7.21
Λειτουργία περιφερειακϊν φυςικϊν ΚΕΡ και τοπικϊν εικονικϊν (virtual) ΚΕΡ. Τα φυςικά και εικονικά ΚΕΡ κα
είναι εξοπλιςμζνα με ςυςτιματα εικονικισ ςυνεργαςίασ (virtual collaboration systems) και ο πολίτθσ κα
μπορεί να εξυπθρετείται από το περιφερειακό ΚΕΡ μζςω του εικονικοφ ΚΕΡ.
Δράςθ 7.22
Ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν του δθμόςιου τομζα για αποτελεςματικι θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.
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Δράςθ 7.23
Σφςταςθ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ που κα ςυμβουλεφει τον Υπουργό
Οικονομικϊν για κζματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τα οποία εμπίπτουν και αποτελοφν ςθμαντικό και
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ τθσ Κφπρου. Θ Επιτροπι αυτι ανάμεςα ςε άλλα κα
ςυμβουλεφει τον Υπουργό ςτα ακόλουκα κζματα / Στρατθγικζσ Κατευκφνςεισ:
 Συνεργαςία του Δθμόςιου, Ιδιωτικοφ και Ακαδθμαϊκοφ τομζα ςε κζματα ζρευνασ και καινοτομίασ ςτθ
Δθμόςια Υπθρεςία.
 Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.
 Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (απλοποίθςθ των
διαδικαςιϊν ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία, μείωςθ του Διοικθτικοφ Φόρτου).
 Ρροϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία ( Στρατθγικι για Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ,
Αναδιάρκρωςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία).
 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.
Θ Επιτροπι κα απαρτίηεται από άτομα αναγνωριςμζνου κφρουσ από τον ιδιωτικό, τον δθμόςιο και τον
ακαδθμαϊκό τομζα με απαραίτθτθ ςυμμετοχι του Διευκυντι του ΤΥΡ, Του Διευκυντι του ΤΔΔΡ και του
Διευκυντι του ΤΘΕ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ (ΤΔΔΡ)
Υπουργείο Οικονομικϊν (ΥΟ)
Νομικι Υπθρεςία
Αρμόδια Τμιματα που παρζχουν υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ
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Μζτρο 8 – Ηλεκτρονικι Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ 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.
Οι Διμοι ςτο παρόν ςτάδιο χρθςιμοποιοφν τισ ΤΡΕ ςε διαφορετικά επίπεδα και βακμό. Ο κάκε Διμοσ διακζτει
υποδομι και υπολογιςτικά ςυςτιματα που εξυπθρετοφν τον ίδιο και τουσ δθμότεσ του (πολλαπλά
datacenters). Οι κοινότθτεσ δεν χρθςιμοποιοφν ςχεδόν κακόλου τισ ΤΡΕ.
Θ βαςικότερθ μελλοντικι δράςθ για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 8.1
Δθμιουργία Κεντρικοποιθμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν το οποίο να παρζχεται από ζνα
Κεντρικό Φορζα που κα αποτελεί ςυνεταιριςμό όλων των Διμων ι αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω νομικοφ
πλαιςίου τότε από τθν Ζνωςθ Διμων Κφπρου. Το Κεντρικοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν κα
ςυγκεντρϊνει και κα διαχειρίηεται τθν πλθροφορία από όλουσ τουσ Διμουσ/Κοινότθτεσ κεντρικά χωρίσ να
χρειάηεται ςε κάκε Διμο/Κονότθτα να υπάρχουν εγκατεςτθμζνα υπολογιςτικά ςυςτιματα. Το ςφςτθμα αυτό
κα αφορά και τισ Κοινότθτεσ.
Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ κα χρθςιμοποιοφν τον κεντρικοποιθμζνο τεχνολογικό εξοπλιςμό για τθ φιλοξενία
των εφαρμογϊν που χρειάηονται και κα απαλλαγοφν οριςτικά από το κόςτοσ αγοράσ και ςυντιρθςθσ του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ αυτϊν των εφαρμογϊν. Ραράλλθλα, οι εφαρμογζσ και τα
δεδομζνα κα παραμζνουν αςφαλι ςτον κεντρικό παροχζα ο οποίοσ και κα χρθςιμοποιεί τεχνολογίεσ υψθλοφ
επιπζδου. Θ κεντρικοποιθμζνθ διαχείριςθ ςτισ υψθλοφ επιπζδου τεχνολογικζσ εγκαταςτάςεισ του Κεντρικοφ
Φορζα (ι τθσ Ζνωςθσ Διμων Κφπρου), διαςφαλίηει τόςο τθν αςφάλεια όςο και τθν ιδιωτικότθτα των
δεδομζνων αλλά και τθν υψθλι απόδοςθ ακόμα και των πιο απαιτθτικϊν εφαρμογϊν.
Τα οφζλθ που προκφπτουν από το Κεντρικοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν είναι πολλαπλά και
αφοροφν οικονομίεσ κλίμακασ, αςφάλεια και αξιοπιςτία των δεδομζνων και κοινωνικά οφζλθ όπωσ θ
προϊκθςθ τθσ πράςινθσ τεχνολογίασ που αποφζρει εξοικονόμθςθ ενζργειασ (όχι πολλαπλά datacenters).
Οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ μποροφν ςταδιακά να αυξάνονται, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ, με τθν
προςκικθ επιπρόςκετθσ τεχνολογικισ υποδομισ. Θ ςταδιακι ανάπτυξθ αυτισ τθσ υποδομισ δίνει τθν
δυνατότθτα τόςο ςτουσ Διμουσ/Κοινότθτεσ να προςαρμοςτοφν όςο και ςτον Κεντρικό φορζα (ι τθν Ζνωςθ
Διμων) να εξελίξει τισ προςφερόμενεσ τεχνολογικζσ υπθρεςίεσ.
Οι υπθρεςίεσ που κα παρζχει το Κεντρικοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν αφοροφν τθν
πρόςβαςθ ςε εφαρμογζσ λογιςμικοφ είτε απευκείασ από τουσ Διμουσ/Κοινότθτεσ είτε από τουσ Δθμότεσ μζςω
των Διμων/Κοινοτιτων. Κάκε Διμοσ ι Κοινότθτα κα μπορεί εφκολα να επιλζξει ποιεσ εφαρμογζσ χρειάηονται
για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του (π.χ. λογιςτιριο, κακαριότθτα, γραμματεία, κτλ) όπωσ
επίςθσ και ποιεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κα παρζχει προσ τουσ Δθμότεσ (π.χ. διαδικτυακι πφλθ, υπθρεςίεσ
τθλεματικισ, e-learning, κτλ) χωρίσ αυτό να εξαρτάται από τθν τεχνολογικι υποδομι που διακζτει ο
Διμοσ/Κοινότθτα. Με το νζο κεντρικοποιθμζνο τρόπο διαχείριςθσ, νζεσ υπθρεςίεσ κα μποροφν ςε μθδαμινό
χρόνο να διατίκενται ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ με τθν αςφάλεια και τθν αξιοπιςτία που εγγυάται θ ενοποιθμζνθ
τεχνολογικι υποδομι.
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(α) Τπθρεςίεσ του Κεντρικοφ Φορζα (ι τθσ ‘Ενωςθσ Διμων Κφπρου) προσ τουσ Διμουσ/Κοινότθτεσ
Μζςω τθσ κεντρικισ διάκεςθσ και διαχείριςθσ του λογιςμικοφ για τουσ Διμουσ, οι δθμοτικοί υπάλλθλοι κα
μποροφν να χρθςιμοποιιςουν μια ςειρά εφαρμογϊν χωρίσ καμία ιδιαίτερθ τεχνολογικι υποδομι τοπικά εκτόσ
των τερματικϊν ςτακμϊν και τθσ γριγορθσ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο. Τζτοιεσ εφαρμογζσ είναι μεταξφ άλλων
οι εξισ: Διαχείριςθ Λογιςτθρίου, Μιςκοδοςία, Διαχείριςθ Ρροςωπικοφ, Διαχείριςθ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςίεσ
Φδρευςθσ, Ρρωτόκολλο/Διακίνθςθ εγγράφων.
(β)
Τπθρεςίεσ Διμων/Κοινοτιτων προσ τουσ Δθμότεσ
Οι Δθμότεσ κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ είτε μζςω του προςωπικοφ τουσ υπολογιςτι, είτε
μζςω του κινθτοφ τουσ τθλεφϊνου χρθςιμοποιϊντασ το Διαδίκτυο. Ζτςι λοιπόν ο Δθμότθσ κα μπορεί να ζχει
πρόςβαςθ ςε μια μεγάλθ γκάμα εφαρμογϊν, όπωσ:

Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Εξυπθρζτθςθσ (Ρλθρωμι τελϊν, εξωδίκων, ζκδοςθ οριςμζνων αδειϊν)

Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ

Υπθρεςίεσ Τθλεματικισ – GIS (Χαρτογράφθςθ του Διμου)

Υπθρεςίεσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ προςβάςιμεσ από όλουσ του πολίτεσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν
οδθγία WCAG 2.0, ζτςι ϊςτε οι ιςτοςελίδεσ αυτζσ να είναι προςβάςιμεσ και από τισ ευάλωτεσ ομάδεσ
του πλθκυςμοφ.

Συμμετοχικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων και γενικότερα ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ (e-participation)

Kοινωνικι δικτφωςθ (social networking)

Ενθμζρωςθ μζςω δελτίων τφπου, άρκρων, blogs, video

Άρςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ με ςτοχευμζνο υλικό για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ

Εκπαίδευςθ (e-learning)

Mobile Εφαρμογζσ (Αναφορά βλαβϊν ι άλλων ςυμβάντων ςυνδυάηοντασ GIS και κινθτό τθλζφωνο,
ενθμζρωςθ πολιτϊν για πολιτιςτικζσ δράςεισ, υγεία, ακλθτιςμό, υπενκφμιςθ για τθν πλθρωμι
διαφόρων λογαριαςμϊν κλπ)
(γ) Πολίτεσ – Επιςκζπτεσ ενόσ Διμου/Κοινότθτασ
Οι επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ μζςω των κινθτϊν τουσ τθλεφϊνων ι μζςα από κιόςκια πλθροφοριϊν (infokiosks)
μποροφν να χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ που βρίςκονται ςτο Κεντρικοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Ρλθροφοριϊν ϊςτε να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ διαμονισ τουσ ςτθν πόλθ. Μζςω αυτϊν των εφαρμογϊν,
οι επιςκζπτεσ μποροφν να γνωρίςουν καλφτερα τισ υπθρεςίεσ και τα αξιοκζατα τθσ πόλθσ.
Επιπρόςκετεσ δράςεισ που κα αναλθφκοφν από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ για τθν επίτευξθ του πιο πάνω
μζτρου είναι:
Δράςθ 8.2
Δθμιουργία κζντρου πλθροφόρθςθσ (call center), όπου ο πολίτθσ, αφοφ καλζςει τθλεφωνικά ζνα κακοριςμζνο
εκνικό αρικμό, να μπορεί να λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με όλεσ τισ παρεχόμενεσ από τον Διμο ι
Κοινότθτα υπθρεςίεσ.
Δράςθ 8.31, 2
Εγκατάςταςθ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρκετοφ αρικμοφ θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν με γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ϊςτε οι πολίτεσ που για οποιαδιποτε λόγο δεν είναι
διαςυνδεδεμζνοι με το Διαδίκτυο να μποροφν να διεκπεραιϊνουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ όχι μόνο με το Διμο ι
1

2

βλ. Δράςθ 15.1
Θ Δράςθ αυτι κα ςυμβάλει και ςτθν υλοποίθςθ του Μζτρου 15 που αφορά τθν αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν.
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τθν Κοινότθτα, αλλά και με τθν Κυβζρνθςθ και με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ. Ο ςχεδιαςμόσ των εν λόγω
ειδικά διαμορφωμζνων χϊρων πρζπει να λαμβάνει υπόψθ και τισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. .
Δράςθ 8.43
Ραροχι κινιτρων ςτον πολίτθ και ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Τα κίνθτρα αυτά μπορεί να αφοροφν ςτθ γριγορθ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν
ι ζκπτωςθ ςτθν πλθρωμι οφειλϊν.
Δράςθ 8.5
Ρλθροφόρθςθ και διεξαγωγι διαβουλεφςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τουσ πολίτεσ με τθν χριςθ των
μζςω κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Ζνωςθ Διμων Κφπρου
Ζνωςθ Κοινοτιτων Κφπρου

3

Θ Δράςθ αυτι κα ςυμβάλει και ςτθν υλοποίθςθ του Μζτρου 15 που αφορά τθν αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν.
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Μζτρο 9- Ηλεκτρονικι Τγεία
Αναδιάρκρωςθ του τομζα τθσ υγείασ με τθ χριςθ των ΤΡΕ, ζτςι ϊςτε όλοι οι πολίτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων
και των πολιτϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ), ανεξαρτιτωσ τθσ γεωγραφικισ τουσ κζςθσ, να
μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ποιοτικζσ και υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ υγείασ. Αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ προςδοκϊμενθσ αναβάκμιςθσ τθσ παροχισ ιατρικισ φροντίδασ, μζςα από
τθ δθμιουργία ενόσ φάςματοσ υποδομϊν και εφαρμογϊν πλθροφορικισ που να άπτεται τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνικισ πολιτικισ.
Στον τομζα τθσ υγείασ, θ Κφπροσ ζχει κάνει βιματα ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ και ζχει εκμεταλλευτεί ςε κάποιο
βακμό τισ δυνατότθτεσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ τόςο ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν υγείασ,
όςο και ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ υλικϊν, αςκενϊν, κλπ. Το Υπουργείο Υγείασ υλοποιεί διάφορα ζργα
για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου. Μερικά από τα ςθμαντικά ζργα που ζχουν ολοκλθρωκεί ι που
βρίςκονται ςε εξζλιξθ είναι τα ακόλουκα:
(α)
Αναπτφςςει το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ (Ο.Ρ.Σ.Υ.), το οποίο αποτελείται από
δεκατρείσ λογιςμικζσ μονάδεσ (modules) και αφορά ςτθν θλεκτρονικι εςωτερικι λειτουργία των νοςοκομείων
(διαχείριςθ αςκενϊν, αρχείο με τα ιςτορικά αςκενϊν, τιμολόγθςθ, διαχείριςθ ςυνταγϊν, εργαςτθριακζσ
υπθρεςίεσ, κλπ). Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ καλείται να καλφψει τα βαςικότερα
ςτοιχεία των νοςοκομειακϊν δραςτθριοτιτων με ςκοπό τον ζλεγχο τόςο τθσ παρεχόμενθσ ποιότθτασ προσ
τουσ αςκενείσ όςο και των διενεργοφμενων, και διαρκϊσ αυξανόμενων, δαπανϊν. Tο Ολοκλθρωμζνο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ ζχει εγκαταςτακεί και λειτουργεί ςτα νοςοκομεία Λευκωςίασ και Αμμοχϊςτου
και ζχουν ενωκεί με αυτά αρικμόσ Κζντρων Υγείασ ςτισ αντίςτοιχεσ επαρχίεσ. Το ΟΡΣΥ επιτυγχάνει:
i.
ii.

iii.
iv.

v.

Tθν τυποποίθςθ των νοςοκομειακϊν διαδικαςιϊν ϊςτε όλα τα νοςοκομεία του Υπουργείου Υγείασ να
λειτουργοφν με τον ίδιο τρόπο.
Tθν επίτευξθ αποδοτικότερθσ διαχείριςθσ του προςωπικοφ των νοςοκομείων, δεδομζνου ότι το
προςωπικό όλων των νοςοκομείων κα εκτελεί τα κακικοντα του με τον ίδιο τρόπο και άρα οι
μετακινιςεισ – μετακζςεισ κα διευκολυνκοφν.
Τθν άςκθςθ αποδοτικότερου ελζγχου εφαρμόηοντασ ςυγκρίςεισ ςε ομοειδι ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
και άρα, τθ δθμιουργία ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν.
Τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν επί του επιπζδου τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ
των παρεχόμενων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, των διατικζμενων πόρων των νοςοκομείων, οικονομικϊν
και άλλων, κατά τθν προαγωγι τθσ Υγείασ του υποςτθριηόμενου πλθκυςμοφ των απολογιςτικϊν
ςτοιχείων τθσ λειτουργίασ των νοςοκομείων ςυγκρίνοντασ όμοιεσ νοςθλευτικζσ και ιατρικζσ
διαδικαςίεσ και πράξεισ.
Τθ διαχείριςθ αςκενϊν και τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου αςκενϊν.

(β)
Εφαρμόηει και λειτουργεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φαρμάκων. Το ςφςτθμα αυτό
λειτουργεί ςε όλα τα νοςοκομεία, τισ φαρμακευτικζσ αποκικεσ και ςε αρκετά κζντρα υγείασ.
Οι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 9.1
Εγκατάςταςθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Υγείασ (ΟΡΣΥ) ςε όλα τα νοςοκομεία του
Υπουργείου Υγείασ. Εκμετάλλευςθ των ςυμπεραςμάτων που ζχουν εξαχκεί μετά τθν εγκατάςταςθ του ΟΡΣΥ
ςτα δφο Νοςοκομεία Λευκωςίασ και Αμμοχϊςτου και θ τελικι διαμόρφωςθ του πρότυπου λειτουργίασ των
νοςθλευτθρίων ςτθν επικράτεια. Στθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει θ μθχανογράφθςθ ςτα υπόλοιπα νοςοκομεία
του Υπουργείου Υγείασ.
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Δράςθ 9.2
Εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα νοςοκομεία και κζντρα υγείασ.
Δράςθ 9.3
Δθμιουργία Ρεριφερειακϊν Δικτφων Υγείασ (ΡΔΥ) για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο
μεταξφ όλων των νοςοκομείων, κζντρων υγείασ, περιφερειακϊν ιατρείων κακϊσ και ιδιωτϊν γιατρϊν. Θ
κακθμερινι ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των φορζων υγείασ είναι μεγάλθ και κρίςιμθ όςον αφορά το
κόςτοσ τθν ποιότθτα και τισ υπθρεςίεσ όλου του Συςτιματοσ Υγείασ. Τα ΡΔΥ κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ
παροχείσ υγείασ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ ςωςτι πλθροφορία όποια ςτιγμι κελιςουν. Επιτρζπουν επίςθσ τθν
ανταλλαγι δεδομζνων πιο εφκολα μεταξφ των φορζων υγείασ. Τζλοσ, επιτυγχάνεται καλφτερθ δυνατι
κακοδιγθςθ τόςο των επαγγελματιϊν υγείασ όςο και των αςκενϊν με τελικό ςτόχο τθ ςυνζχεια ςτθν παροχι
υγείασ.
Δράςθ 9.4
Υλοποίθςθ και διάκεςθ ςτον ιδιϊτθ γιατρό διαδικτυακισ πφλθσ (ωσ ξεχωριςτό ΡΔΥ), θ οποία κα προςφζρει
πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων περιλαμβανομζνου και του θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι κακϊσ και
μζρουσ τθσ διοικθτικοοικονομικισ διαχείριςθσ ενόσ εκάςτου των αςκενϊν ι των φορζων που κα
ςυμβάλλονται ςτο ςφςτθμα. Αυτό κα υλοποιθκεί μζςα ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ ενόσ μόνο ψθφιακοφ
αρχείου για τον κάκε πολίτθ.
Τα ΡΔΥ κα προςφζρουν υπθρεςίεσ για:










Κακθμερινι επικοινωνία για ςυνταγογράφθςθ, αποτελζςματα εξετάςεων, κλπ.
Αςφαλι ςυςτιματα E-mail για τθ μεταφορά πλθροφοριϊν ςχετικά με αςκενείσ.
Δυνατότθτα ραντεβοφ για νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ.
Ενιαίο Θλεκτρονικό Φάκελο Αςκενοφσ.
Τθλεϊατρικι.
Ρρωτόκολλα και οδθγίεσ για τθ κεραπεία των αςκενϊν.
Διοικθτικά και διαχειριςτικά ςυςτιματα.
Τθλεφροντίδα
Τθλεπαρακολοφκθςθ (ζξυπνα ςπίτια – smart houses)

Δράςθ 9.54
Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ (Autonomous / Ambient
Assisted Living - AAL), ϊςτε θλικιωμζνοι, άτομα με αναπθρία και άτομα ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ με
ιατρικά προβλιματα (ιδιαίτερα χρόνια) να ηουν ανεξάρτθτα και να είναι ενεργά ςτθν κοινωνία. Στο
πρόγραμμα αυτό κα γίνεται και χριςθ τθλε-ιατρικϊν εφαρμογϊν. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ
απαιτείται εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ςτα ιατρικά κζντρα και ςτουσ χϊρουσ διαμονισ των ατόμων
που χρειάηονται να ζχουν ςυνεχι ιατρικι παρακολοφκθςθ και δεν είναι εφκολο να επιςκζπτονται τα ιατρικά
κζντρα. Ρροτείνεται όπωσ αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοςτεί ςε πιλοτικι βάςθ με τθν επιλογι μιασ
ομάδασ θλικιωμζνων που ηουν ςε κάποια αγροτικι περιοχι.
Δράςθ 9.65
Δθμιουργία και χριςθ τθλε-ιατρικϊν εφαρμογϊν μεταξφ των κρατικϊν και ιδιωτικϊν νοςθλευτθρίων για τθν
εξ-αποςτάςεωσ ιατρικι εξζταςθ (τθλε-εξζταςθ) και διάγνωςθ των αςκενϊν. Οι εφαρμογζσ αυτζσ κα
επιτρζψουν τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των παροχζων υπθρεςιϊν υγείασ και όλοι οι αςκενείσ κα μποροφν να
4

5

Ρεριλαμβάνεται ςτα πλαίςια δθμιουργίασ των ΡΔΥ.
Ρεριλαμβάνεται ςτα πλαίςια δθμιουργίασ των ΡΔΥ.
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ζχουν πρόςβαςθ ςτισ καλφτερεσ και πιο εξειδικευμζνεσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ που
βρίςκονται. Οι τθλε-ιατρικζσ εφαρμογζσ κα είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ ςτα απομακρυςμζνα ιατρικά κζντρα που
εξ αντικειμζνου δε διακζτουν τθν εξειδίκευςθ και εξοπλιςμό που διακζτουν τα κεντρικά νοςοκομεία.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Υπουργείο Υγείασ (ΥΥ)
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
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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. Θ εν λόγω θ-ταυτοτθτα κα
αντικαταςτιςει τθ πολιτικι ταυτότθτα των Κφπριων πολιτϊν, θ οποία πζραν τθσ ιδιότθτασ τθσ να
χρθςιμοποιείται ωσ επίςθμο αποδεικτικό ζγγραφο κα εμπεριζχει 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 αν ο κάτοχοσ τθσ το επικυμεί, κακϊσ και άλλα δεδομζνα. Συνοπτικά, θταυτοτθτα κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ωσ:
(α)
(β)
(γ)

Ρολιτικι ταυτότθτα
Διαβατιριο/ ταξιδιωτικό ζγγραφο
Θλεκτρονικι υπογραφι

H θ-ταυτότθτα θ οποία ςυγκεντρϊνει ςτθ μνιμθ τθσ πολλαπλζσ πλθροφορίεσ του κατόχου τθσ, ενκαρρφνει
τουσ κατόχουσ τθσ να χρθςιμοποιιςουν τισ ΤΡΕ για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ διάφορεσ κυβερνθτικζσ
υπθρεςίεσ με αποτζλεςμα να κερδίηει πολφτιμο χρόνο τόςο ο ίδιοσ όςο και ο δθμόςιοσ τομζασ που κα
εργάηεται πιο αποδοτικά και παραγωγικά.
Οι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
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. Οι θταυτότθτεσ κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ακόμθ και
μεταξφ των χωρϊν. Επιπλζον, οι θλεκτρονικζσ υπογραφζσ κα επιτρζψουν τθ διεκπεραίωςθ ςυναλλαγϊν που
απαιτοφν τθν χριςθ ιδιόχειρθσ υπογραφισ, όπωσ ςυμβόλαια, ςυμβάςεισ, κλπ.
Δράςθ 10.2
Εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ για να διαςφαλιςτεί θ νομικι ιςχφ τουσ.
Δράςθ 10.3
Ανάλθψθ από το ΤΥΡ τθσ αρμοδιότθτασ του Ραροχζα Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ (ΡΥΡ) ι Ραροχζα
Αναγνωριςμζνων Ριςτοποιθτικϊν (ΡΑΡ), θ οποία κα εκδίδει αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά και παράλλθλα κα
τα ενςωματϊνει ςτθν θ-ταυτότθτα.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Υπουργείο Εςωτερικϊν
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
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Μζτρο 11 – Χριςθ των ΣΠΕ για Προβολι τθσ Πολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου
Θ ψθφιακι τεχνολογία να χρθςιμοποιθκεί για τθν προβολι ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό τθσ πλοφςιασ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ιςτορίασ τθσ Κφπρου ςε όλο τον κόςμο με τθν ψθφιοποίθςθ των αρχαίων
μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων κακϊσ και των αρχαίων εκκεμάτων που διακζτει θ Κφπροσ, αυξάνοντασ
τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτα μνθμεία και τισ ςυλλογζσ του ςυμβάλλοντασ ςτθν προϊκθςθ του
πολιτιςμοφ τθσ Κφπρου.
Το Τμιμα Αρχαιοτιτων του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν και Ζργων ιδθ υλοποιεί τα ακόλουκα ζργα για τθν
επίτευξθ του πιο πάνω ςτόχου:
(α)

Μζςω του προγράμματοσ ψθφιοποίθςθσ “The Cyprus Archaeological Digitisation Programme” που
χρθματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χϊρο (ΕΟΧ) και τθν Κυπριακι Κυβζρνθςθ ξεκίνθςε θ
ψθφιοποίθςθ κάποιων από τα Αρχαία Μνθμεία που βρίςκονται ςε όλθ τθν Κφπρο και κινθτϊν
ευρθμάτων (5,000 ευριματα) που ζχουν βρεκεί ςτθν επαρχία Ράφου μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ
ςυςτιματοσ Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν με τελικό ςκοπό τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, το οποίο και κα ολοκλθρωκεί τον Απρίλιο 2011.

(β)

Ψθφιοποίθςθ των αντικειμζνων τθσ «παλιάσ ςυλλογισ» του Κυπριακοφ Μουςείου από 100 πολφ
πλοφςιουσ τάφουσ που αναςκάφθκαν το 1896 ςτθν Ζγκωμθ από το Βρετανικό Μουςείο. Σφμφωνα με τθ
νομοκεςία τθσ τότε εποχισ τα 2/3 των αντικειμζνων εξιχκθςαν και βρίςκονται ςτο Βρετανικό Μουςείο
το οποίο πρόςφατα προχϊρθςε ςτθ ψθφιοποίθςθ τουσ και τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο. Με τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου, που ζχει χρθματοδοτθκεί από το Κδρυμα Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ, κα ζχει
ψθφιοποιθκεί και το υλικό από τουσ τάφουσ αυτοφσ που βρίςκεται ςτθν Κφπρο και μ’ αυτό τον τρόπο
όχι μόνο κα γίνει προςβάςιμο ςτο κοινό (μελετθτζσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα) αλλά κα ενοποιιςει και το
ςκορπιςμζνο υλικό από τθν κατεχόμενθ τϊρα ςθμαντικι αυτι κζςθ τθσ Φςτερθσ Εποχισ του Χαλκοφ. Το
ζργο ολοκλθρϊκθκε τον Ιανουάριο του 2011.

Οι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 11.1
Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου για προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου με τθ
χριςθ των ΤΡΕ. Για τθν ετοιμαςία του ςτρατθγικοφ ςχεδίου οι Ρολιτιςτικζσ Υπθρεςίεσ του ΥΡΡ ωσ
ςυντονιςτισ του ζργου κα πρζπει να ςυνεργαςτοφν με διάφορουσ φορείσ όπωσ το Τμιμα Αρχαιοτιτων, τον
ΚΟΤ και Ιδιωτικά Ιδρφματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Δράςθ 11.2
Θ περίοδοσ τθσ Κυπριακισ προεδρίασ του Συμβουλίου τθσ ΕΕ κρίνεται ωσ θ καταλλθλότερθ για τθν υλοποίθςθ
μιασ πλθρζςτερθσ ςτρατθγικισ ψθφιοποίθςθσ και προγραμματιςμοφ με μακροχρόνιουσ ςτόχουσ.
Συγκεκριμζνα, τα πιο κάτω προγράμματα κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν μζχρι τθν Ρροεδρία:
i.
ii.

Ψθφιοποίθςθ των ςθμαντικότερων αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου, δια μζςου των οποίων κα
γίνεται αναφορά ςε όλο τον πολιτιςμό τθσ Κφπρου από τθ Νεολικικι μζχρι τθ ωμαϊκι περίοδο.
Ψθφιοποίθςθ μιασ από τισ εκκζςεισ που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ Κυπριακισ προεδρίασ του
Συμβουλίου τθσ ΕΕ, ςτο εξωτερικό, οφτωσ ϊςτε να παρζχεται θ ευκαιρία ςτο κοινό που δεν ζχει τθ
δυνατότθτα να ταξιδζψει, να επιςκεφκεί ψθφιακά τθν ζκκεςθ μζςω του διαδικτφου.
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Δράςθ 11.3
Επζκταςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των αντικειμζνων του Κυπριακοφ Μουςείου και εμπλουτιςμόσ με τθ δθμιουργία
«ςυνδζςμων» (links) με τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ απ’ όπου προζρχονται τα αντικείμενα. Για το ςκοπό αυτό
κα μποροφςαν να περιλθφκοφν ταινίεσ μικροφ μικουσ που ιδθ υπάρχουν, (π.χ. για τισ αναςκαφζσ τθσ
Σουθδικισ Αποςτολισ, για τα Τείχθ τθσ Λευκωςίασ κλπ.) και ζχουν γίνει από διάφορουσ φορείσ ςε ςυνεργαςία
με το Τμιμα Αρχαιοτιτων.
Δράςθ 11.4
Δθμιουργία τριςδιάςτατου ψθφιακοφ μουςείου το οποίο κα φιλοξενεί ψθφιακά όλα τα αρχαία εκκζματα που
διακζτει θ Κφπροσ, όλα τα αρχαία μνθμεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Κφπρου κακϊσ και τισ
αρχαιολογικζσ εκκζςεισ τθσ Κφπρου ςτο εξωτερικό. Το Ψθφιακό Μουςείο κα προβάλει τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και τθν ιςτορία τθσ Κφπρου διεκνϊσ. Το Ψθφιακό Μουςείο κα ειςάξει τθν Κφπρο ςτο ςπίτι του
κάκε πολίτθ ανά το παγκόςμιο. Θα βοθκιςει επίςθσ και το εκνικό μασ πρόβλθμα αφοφ κα δϊςει τθν ευκαιρία
ςε όλουσ να γνωρίςουν τθν Κφπρο, τον πολιτιςμό τθσ και τθν ιςτορία τθσ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Αρχαιοτιτων
Ρολιτιςτικζσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, Συντονιςτισ
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Μζτρο 12 – Ηλεκτρονικόσ Σουριςμόσ
Χριςθ των ΤΡΕ από τθν τουριςτικι βιομθχανία ζτςι ϊςτε να γίνει πιο ανταγωνιςτικό και ελκυςτικό το
τουριςτικό προϊόν τθσ Κφπρου. Θ ψθφιακι τεχνολογία να βοθκιςει τόςο ςτθν προϊκθςθ των τουριςτικϊν
προϊόντων, όςο και ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
O Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΚΟΤ) διατθρεί διαδικτυακι τουριςτικι πφλθ θ οποία παρζχει όλεσ τισ
πλθροφορίεσ που ενδιαφζρουν τον τουρίςτα κακϊσ και παραπομπζσ (links) ςε όλουσ τουσ φορείσ τθσ
τουριςτικισ βιομθχανίασ τθσ Κφπρου (πχ ξενοδοχεία, εςτιατόρια, τουριςτικοφσ προοριςμοφσ). Θ επίςθμθ
ιςτοςελίδα του ΚΟΤ προςφζρει τθ δυνατότθτα για διαδικτυακζσ κρατιςεισ ςε ξενοδοχεία τθσ Κφπρου κακϊσ
και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν Κφπρο, όπωσ τθν Κυπριακι παράδοςθ και κουλτοφρα, τα
πολιτιςμικά γεγονότα (με παρεμβολζσ από ψθφιακό υλικό προβολισ τουσ), δυναμικοφσ οδικοφσ χάρτεσ τθσ
Κφπρου με μετριςεισ αποςτάςεων κλπ.
Οι δράςεισ που πρζπει να αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 12.1
Ετοιμαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντασ με τθ χριςθ των ΤΡΕ.
Δράςθ 12.2
Δθμιουργία Κζντρου Τθλε-εξυπθρζτθςθσ και διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων (Call Center και CRM) για τουσ
Τουρίςτεσ και τουσ τουριςτικοφσ εταίρουσ, μζςω ενόσ ενιαίου αρικμοφ.
Δράςθ 12.3
Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου για προβολι των τουριςτικϊν αξιοκζατων τθσ Κφπρου, μζςω
κοινωνικϊν δικτφων (social networks).
Δράςθ 12.4
Δθμιουργία διαδικτυακοφ παρατθρθτθρίου τουριςμοφ μζςω του οποίου κα δίδεται θ δυνατότθτα ςτουσ
τουριςτικοφσ εταίρουσ και ςτο ευρφ κοινό να ενθμερϊνονται ςχετικά με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τομζα,
μζςω αναλυτικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και εςτιαςμζνων αναφορϊν.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Υπουργείο Εμπορίου Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, Συντονιςτισ
Εμπλεκόμενοι φορείσ
Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΚΟΤ)
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Μζτρο 13– Δθμιουργία Πάρκου τθσ Γνϊςθσ
Δθμιουργία του Ράρκου τθσ Γνϊςθσ, το οποίο κα αποτελεί μια καινοφργια εξ’ολοκλιρου περιοχι που κα
αναπτυχκεί ςτθν περιοχι του Ρεντάκωμου και Ακτισ Κυβερνιτθ τθσ επαρχίασ Λεμεςοφ, ςτθν περιοχι που
ορίςτθκε για τθ δθμιουργία του Επιςτθμονικοφ Τεχνολογικοφ Ράρκου και ςτθν οποία κα δθμιουργθκεί θ
αναγκαία τεχνολογικι, κτθριακι και υποςτθρικτικι υποδομι ζτςι ϊςτε να αποτελεί μια πρότυπθ, ζξυπνθ και
πράςινθ περιοχι. Για παράδειγμα κα περιλαμβάνεται θ δθμιουργία πρότυπθσ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ
με απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςε χωρθτικότθτα, θ δθμιουργία ζξυπνων, μοντζρνων και πράςινων κτθρίων με
ζξυπνα ςυςτιματα χριςθσ και διαχείριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτα οποία κα ςτεγάηονται οι
επιχειριςεισ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ. Θα περιλθφκεί ειςιγθςθ για ζξυπνεσ
και φιλικζσ ςτο περιβάλλον δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ μεταξφ του Ράρκου τθσ Γνϊςθσ, των γειτονικϊν
κοινοτιτων και τθσ πόλθσ τθσ Λεμεςοφ. Το Ράρκο τθσ γνϊςθσ κα περιλαμβάνει επίςθσ και τθν ανζγερςθ
ξενοδοχείου και περιοριςμζνθσ κλίμακασ οικιςτικι ανάπτυξθ που κα ςυνάδει με τθν ανάπτυξθ του Ράρκου τθσ
Γνϊςθσ.
Τo Ράρκο τθσ Γνϊςθσ κα ζχει ευρφτερθ ζννοια από το Επιςτθμονικό Τεχνολογικό Ράρκο (ΕΤΡ), αφοφ κα
αποτελεί χϊρο ςτον οποίο κα ςτεγαςτοφν γενικότερα επιχειριςεισ και οργανιςμοί που βαςίηονται ςτθ γνϊςθ
(knowledge-based companies) και όχι μόνο ερευνθτικά κζντρα, εκκολαπτιρια επιχειριςεων και καινοτόμεσ
επιχειριςεισ όπωσ προνοεί το ζργο του ΕΤΡ. Στισ επιχειριςεισ που βαςίηονται ςτθ γνϊςθ, εκτόσ από τα
προαναφερκζντα ερευνθτικά κζντρα και επιχειριςεισ, περιλαμβάνονται επίςθσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν,
για παράδειγμα ςτθν πλθροφορικι και τισ τθλεπικοινωνίεσ όπωσ Cytanet, Primetel, Cablenet, Otenet, CISCO,
Microsoft, ΙΒΜ, Oracle, μεγάλοι ελεγκτικοί και ςυμβουλευτικοί οίκοι όπωσ PriceWaterhouseCoopers, KPMG,
δικθγορικά γραφεία κλπ. Στο Ράρκο 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.
Θ δθμιουργία Ράρκου τθσ Γνϊςθσ ζχει τα ακόλουκα οφζλθ:
 Λόγω τθσ γωγραφικισ τθσ κζςθσ, θ Κφπροσ αποτελεί το ςταυροδρόμι τθσ Ευρϊπθσ, Αφρικισ και Αςίασ
αλλά και το ανατολικότερο ζδαφοσ τθσ Ευρωπαίκισ Ζνωςθσ και με τθ δθμιουργία του Ράρκου κα
προςελκφςει επενδφςεισ που βαςίηονται ςτθ γνϊςθ (knowledge-based companies) με όλα τα οικονομικά
και κοινωνικοπολιτικά οφζλθ που κα προκφψουν.
 Βελτίωςθ τθσ οικονομίασ από ζςοδα που κα προζρχονται από τισ υπθρεςίεσ του Ράρκου.
 Σθμαντικόσ αρικμόσ νζων κζςεων εργαςίασ λόγω τθσ ςυςςϊρευςθσ πολλϊν διεκνϊν αλλά και τοπικϊν
εταιρειϊν και οργανιςμϊν ςτο Ράρκο.
 Συνεργαςία μεγάλων εταιρειϊν / οργανιςμϊν με μικρομεςαίεσ εκνικζσ εταιρείεσ.
 Ρροϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ, τθσ καινοτομία και τθσ επιχειρθματικότθτασ με τθ ςυνεργαςία των ερευνθτικϊν
κζντρων τθσ Κφπρου με μεγάλεσ διεκνείσ επιχειριςεισ και ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ που κα
φιλοξενθκοφν ςτο Ράρκο.
 Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ εξειδικευμζνου επιτόπιου εργατικοφ δυναμικοφ από τισ ςυνεργαςίεσ
που κα προκφψουν.
 Επιχειρθματικι, τουριςτικι και οικιςτικι ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
Θ δθμιουργία και λειτουργία του Ράρκου 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. Τα οφζλθ ςτθν Κυβζρνθςθ, από τθ ςυνεργαςία Δθμόςιου – Ιδιωτικοφ τομζα (Public
Private Partnerships) και θ ανάκεςθ του όλου ζργου ςε Στρατθγικό Επενδυτι ςυνοψίηονται πιο κάτω:


Θ Κυβζρνθςθ δεν κα επωμιςκεί τα ζξοδα καταςκευισ, αλλά κα διακζςει τθν απαλλοτριωκείςα γθ ςτον
ςτρατθγικό επενδυτι για χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί.
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Θ απαλλοτριωκείςα γθ κα παραμείνει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Κυβζρνθςθσ.
Θα μποροφν να ςυμφωνθκοφν θ καταβολι ετιςιου τζλουσ, περιλαμβανομζνου και τζλουσ για τθν
μακροχρόνια αποπλθρωμι των απαλλοτριϊςεων, από τον επενδυτι προσ τθν Κυβζρνθςθ.
Θα μπορεί να ςυμφωνθκεί θ ανάλθψθ κυριότθτασ του όλου Ζργου από τθν Κυβζρνθςθ μετά τθ λιξθ τθσ
ςυμφωνίασ.
Μείωςθ κινδφνου τθσ Κυβζρνθςθσ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ςτθν αξιοποίθςθ (καταςκευι και λειτουργία)
του Ράρκου.
Ζνασ κατάλλθλοσ ςτρατθγικόσ επενδυτισ αναμζνεται ότι κα αξιοποιιςει τθν επζνδυςθ κατά τρόπο
καλφτερο από τθν Κυβζρνθςθ, αφοφ κα διακζτει εξειδίκευςθ, εμπειρίεσ, ευελιξία και τρόπουσ
προςζλκυςθσ «ενοίκων».

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 Ράρκο.
Ενδεικτικά αναφζρονται τα πιο κάτω:







Άμεςθ διάκεςθ τθσ γθσ ςτουσ επενδυτζσ με ευνοϊκοφσ όρουσ μακροχρόνιασ αποπλθρωμισ ι ακόμα και
χωρίσ τθν υποχρζωςθ αποπλθρωμισ.
Ραροχι δικαιϊματοσ ςτον επενδυτι να προβεί ςε διάφορεσ αναπτφξεισ μζςα ςτο Ράρκο και ςτθ γφρω
περιοχι, όπωσ δθμιουργία οικιςτικϊν μονάδων, ξενοδοχειακϊν μονάδων, Conference centers, κλπ.
Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για επενδφςεισ ςε εφαρμοςμζνθ ζρευνα και παραγωγι καινοτομιϊν.
Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ αναφορικά με ζξοδα που αφοροφν ςτθν απόκτθςθ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ.
Ανοικτό ενδεχόμενο επιχειρθματικισ, τουριςτικισ και οικιςτικισ ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
Ευζλικτεσ διαδικαςίεσ και μορφζσ εργοδότθςθσ τόςο ςε Κφπριουσ πολίτεσ και πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ όςο και ςε πολίτεσ από τρίτεσ χϊρεσ.

Οι δράςεισ που πρζπει να αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 13.1
Δθμοςίευςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το Ράρκο τθσ Γνϊςθσ ποφ κα αφορά Στρατθγικοφσ Επενδυτζσ που
κα επικυμοφςαν να αναλάβουν τθ δθμιουργία και λειτουργία του Ράρκου τθσ Γνϊςθσ, θ οποία κα
περιλαμβάνει το γενικό πλαίςιο και τα πικανά κίνθτρα που κα παρζχονται ςτο ςτρατθγικό επενδυτι και ςτισ
εταιρείεσ που κα ςτεγαςτοφν ςτο Ράρκο 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 Στρατθγικό
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.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ (ΥΕΒΤ)
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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. Επιπλζον, διοργάνωςθ διαφόρων
πρωτοβουλιϊν ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, θλεκτρονικοφ
εμπορίου, θλεκτρονικισ τράπεηασ, θλεκτρονικοφ επιχειρεί κλπ ζτςι ϊςτε οι πολίτεσ να αντιλθφκοφν τα οφζλθ
και τθν χρθςιμότθτα των υπθρεςιϊν αυτϊν ςτισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και γενικότερα τθ μεγάλθ
χρθςιμότθτα του Διαδικτφου και τισ ευκολίεσ που παρζχει θ χριςθ του ςτθν κακθμερινι ηωι.
Θ θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ όλων των πολιτϊν ςτθν ψθφιακι κοινωνία αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ
ψθφιακισ ολοκλιρωςθσ μιασ χϊρασ και τθσ δθμιουργίασ μιασ κοινωνίασ δίκαιθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ.
Στόχοσ είναι οι ευάλωτεσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ να επωφελθκοφν από τθ χριςθ των ΤΡΕ και να ενταχκοφν ςτθ
ψθφιακι Κφπρο με τθν απόκτθςθ των αναγκαίων δεξιότθτων και ικανότθτων να χρθςιμοποιοφν τισ ΤΡΕ.
Θ χριςθ του Διαδικτφου ςτθν Κφπρο βρίςκεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ
ΕΕ (βλ. Ραράρτθμα 1- Κεφάλαιο 3.2.2 και επιβάλλεται θ κοινωνία τθσ Κφπρου να αποκτιςει ψθφιακζσ
δεξιότθτεσ και γνϊςεισ για να μπορζςει να επωφελθκεί από τα όςα μποροφν να προςφζρουν οι ΤΡΕ. Θ χριςθ
των ΤΡΕ βελτιϊνει τισ ατομικζσ προοπτικζσ εργαςίασ, πλθροφόρθςθσ ι κοινωνικϊν ςχζςεων και δθμιουργοφν
πολλζσ (επιχειρθματικζσ και άλλεσ) 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.
Θ Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑνΑΔ) ςτθ βάςθ του νομικοφ τθσ πλαιςίου και του Στρατθγικοφ τθσ
Ρρογραμματιςμοφ, εφαρμόηει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων ςτον πλθκυςμό τθσ Κφπρου από
τουσ δικαιοφχουσ. Βαςικι προχπόκεςθ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να είναι εργαηόμενοι επιχειριςεων ι μζςα από
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ να βελτιϊνεται θ απαςχόλθςθ τουσ. Θ ΑνΑΔ προωκεί το
κζμα τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων ςτισ ΤΡΕ κυρίωσ μζςα από τισ ακόλουκεσ υπάρχουςεσ δράςεισ:
(α)

Ρολυεπιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ: Τα πολυεπιχειρθςιακά προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ
κατάρτιςθσ που εγκρίνονται και επιχορθγοφνται από τθν ΑνΑΔ πρζπει να ςχεδιάηονται ςτθ βάςθ των
ετιςιων κεματικϊν προτεραιοτιτων οι οποίεσ αποςτζλλονται ςε όλα τα ιδρφματα και παροχείσ
κατάρτιςθσ. Μεταξφ των κεματικϊν προτεραιοτιτων ςθμαντικι κζςθ κατζχει θ πλθροφορικι κακϊσ και
τα τελευταία χρόνια ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτον τομζα των ΤΡΕ.

(β)

Μονοεπιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ: Σκοπόσ των προγραμμάτων είναι θ κάλυψθ των
ςυγκεκριμζνων αναγκϊν των επιχειριςεων. Σθμαντικι κζςθ αποτελοφν οι ανάγκεσ κατάρτιςθσ ςε ΤΡΕ,
οι οποίεσ καλφπτονται με πρωτοβουλία των ίδιων των επιχειριςεων από αντίςτοιχα προγράμματα.

(γ)

Ρρογράμματα κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό: Θ ΑνΑΔ καταβάλλει επιχοριγθςθ ςτισ επιχειριςεισ για το
κόςτοσ ςυμμετοχισ των εργοδοτουμζνων τουσ ςε εγκεκριμζνα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό,
μονοεπιχειρθςιακά και πολυεπιχειρθςιακά. Σκοπόσ των προγραμμάτων είναι θ κάλυψθ των αναγκϊν
κατάρτιςθσ των επιχειριςεων ςχετικά με τθν ειςαγωγι και αξιοποίθςθ νζασ τεχνολογίασ και
τεχνογνωςίασ κακϊσ και καινοτομιϊν διοίκθςθσ επιχειριςεων.

(δ)

Ρρογράμματα κατάρτιςθσ για νζουσ αποφοίτουσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ: Θ ΑνΑΔ προωκεί αυτά τα
προγράμματα με ςτόχο τθ ςτελζχωςθ επιχειριςεων με επιςτθμονικό προςωπικό με τθν πρόςλθψθ και
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κατάρτιςθ ανζργων αποφοίτων πανεπιςτθμίων και άλλων ςχολϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Στα
προγράμματα αυτά περιλαμβάνεται και θ απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτισ ΤΡΕ.
(ε)

Συγχρθματοδοτοφμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και τθν ΑνΑΔ Ζργα: Θ ΑνΑΔ υλοποιεί
δφο ςυγχρθματοδοτοφμενα από το ΕΚΤ και τθν ΑνΑΔ Ζργα κατά τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007 –
2013 που απευκφνονται ςε ανζργουσ και ςτο αδρανζσ γυναικείο δυναμικό με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ τουσ. Και τα δφο αυτά Ζργα προςφζρουν ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα
κατάρτιςθσ για χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν».

(ςτ)

Ζκτακτο Σχζδιο Επιμόρφωςθσ Ανζργων: Το ςχζδιο αυτό εμπίπτει ςτο Ειδικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ – Σχζδιο
Δράςθσ που ειςιγαγε θ ΑνΑΔ για αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτθν απαςχόλθςθ και τθν ανεργία από
τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Το Σχζδιο αυτό αποτελεί ςφμπραξθ τθσ ΑνΑΔ με τθ Δθμόςια Υπθρεςία
Απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ), το Κζντρο Ραραγωγικότθτασ (ΚΕΡΑ) και το Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο
Κφπρου (ΑΞΙΚ). Τα προγράμματα καλφπτουν ςθμαντικζσ οριηόντιεσ δεξιότθτεσ που κα βοθκιςουν τα
άτομα να επανενταχκοφν ςτθν απαςχόλθςθ. Στισ δεξιότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνεται και θ χριςθ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.

(η)

Ανάπτυξθ Ρροτφπων Επαγγελματικϊν Ρροςόντων ςτθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν
(Επίπεδα 1, 2 και 3), ςτο Χειριςμό Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν (Επίπεδα 1, 2 και 3) και ςτα Δίκτυα
Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν (Επίπεδα 2 και 3) και εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υποψθφίων ςτο πλαίςιο του
ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου «Εγκακίδρυςθ και Λειτουργία Συςτιματοσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων
ςτθν Κφπρο (2007-2013)».

(θ)

Σχζδιο ενίςχυςθσ υποδομϊν και ςυςτθμάτων που αφοροφν τθν ανάπτυξθ και κατάρτιςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ. Τα πεδία εφαρμογισ που καλφπτει το νζο αυτό Σχζδιο περιλαμβάνουν τθ
δθμιουργία υποδομϊν και ςυςτθμάτων για διάχυςθ και εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθν κατάρτιςθ και
ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι προτάςεισ που υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ
φορείσ περιλαμβάνουν μελζτθ/διερεφνθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ δθμιουργίασ υποδομϊν ι/και ςυςτθμάτων
ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και ακολοφκωσ ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τουσ.

(κ)

Σχζδιο προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ ςτθν κατάρτιςθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Τα πεδία
εφαρμογισ που καλφπτει το νζο αυτό Σχζδιο περιλαμβάνουν νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν κατάρτιςθ και
ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι προτάςεισ που υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
περιλαμβάνουν μελζτθ/διερεφνθςθ ιδεϊν και ανάπτυξθ καινοτομικϊν εφαρμογϊν αναφορικά με τθν
κατάρτιςθ και ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ.

Το Κζντρο Ραραγωγικότθτασ (ΚΕ.ΡΑ) Κφπρου του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων παρζχει
δφο προγράμματα εκπαίδευςθσ ςτισ ΤΡΕ ωσ εξισ:
(ι)

Τθ δυνατότθτα για δωρεάν ςυμμετοχι ςε επιγραμμικά εκπαιδευτικά προγράμματα θλεκτρονικϊν
δεξιοτιτων τα οποία βαςίηονται ςτισ 7 ενότθτεσ του ECDL (European Computer Driving License) μζςω
του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ “e-Gnosis” (από τον Ιοφνιο του 2010). Τα εκπαιδευτικά αυτά
προγράμματα είναι ανοικτά ςε όλουσ τουσ πολίτεσ.

(κ)

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςυγχρθματοδοτοφμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ζργου
«Δικτυωκείτε και Εξελιχκείτε» (“e-Volve”), μζχρι το 2013 περίπου 2500 μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κα
εκπαιδευτοφν και κα λάβουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα θλεκτρονικοφ επιχειρεί (e-Business).
Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του Ζργου, κα διοργανωκεί εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του
επιχειρθματικοφ κόςμου και του κοινοφ γενικά για κζματα e-Business και για προϊκθςθ των διαφόρων
πρακτικϊν ςτον τομζα αυτό,. Θ εκςτρατεία κα ςυμπεριλαμβάνει και τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ
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υλικοφ με το οποίο κα παρουςιαςτοφν οι καλζσ πρακτικζσ των διακζςιμων υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ, θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-Banking), θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ (e-Learning) κακϊσ και
άλλα κζματα του θλεκτρονικοφ επιχειρεί.
H Κυπριακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΚΑΔΔ) ζχει αναγνωρίςει ότι υπάρχει επιτακτικι ανάγκθ
μεγαλφτερθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των δθμόςιων υπαλλιλων. Ωσ εκ τοφτου
πραγματοποιικθκε ‘Μελζτθ Ρλαιςίου ςτα κζματα Ρλθροφορικισ για τθν Κυπριακι Ακαδθμία Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ’ με ςτόχο:
i.
ii.
iii.
iv.

Τον εντοπιςμό των λειτουργιϊν τθσ ΚΑΔΔ που κα επωφελθκοφν από τθν ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ τθσ
Ρλθροφορικισ.
Τον κακοριςμό και περιλθπτικι περιγραφι Ζργων Ρλθροφορικισ που κα μποροφςαν να ικανοποιιςουν
τισ ανάγκεσ που κα ζχουν εντοπιςτεί.
Τθν περιγραφι ενόσ αποτελεςματικοφ περιβάλλοντοσ για τθ ειςαγωγι τθσ Τεχνολογίασ τθσ
Ρλθροφορικισ.
Τον κακοριςμό ενόσ προκαταρκτικοφ προγράμματοσ εργαςίασ για τθν ειςαγωγι των Ζργων
Ρλθροφορικισ και του Ρεριβάλλοντοσ Διεφκυνςισ τθσ.

Ακολοφκωσ ςυςτάκθκε το Συμβοφλιο Ρλθροφορικισ τθσ Κυπριακισ Ακαδθμίασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτο οποίο
ςυμμετζχουν τόςο ο Διευκυντισ του Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ (που είναι και ο
Διευκυντισ τθσ ΚΑΔΔ), όςο και ο Διευκυντισ του Τμιματοσ Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ.
Οι διάφορεσ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ι που υλοποιοφνται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι:
(λ)

Διαχείριςθ τθσ αλλαγισ ςτθν ειςαγωγι ςυςτθμάτων όπωσ το Σφςτθμα Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου και το
FIMAS: Κφριοι ςτόχοι τθσ ςειράσ των εργαςτθρίων ιταν να ςυηθτθκοφν αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ
ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ, να διερευνθκοφν οι κυριότερεσ δυςκολίεσ και εμπόδια ςτθν ειςαγωγι του
Συςτιματοσ Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου και του FIMAS ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία και να προτακοφν τρόποι
αντιμετϊπιςισ τουσ.

(μ) Διοργάνωςθ εργαςτθρίων για τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ από διευκυντικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ:
Κφριοι ςτόχοι τθσ ςειράσ των εργαςτθρίων ιταν να ευαιςκθτοποιθκοφν τα ανϊτερα διευκυντικά ςτελζχθ
τθσ Κυπριακισ Διοίκθςθσ ςε κζματα νζων τεχνολογιϊν και να δθμιουργθκεί κετικό κλίμα υποδοχισ και
υποςτιριξθσ των ΤΡΕ ςτο εςωτερικό των διευκφνςεων τουσ.
(ν)

Διοργάνωςθ εργαςτθρίων για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (e-government) ςτθ δθμόςια υπθρεςία:
Κφριοι ςτόχοι τθσ ςειράσ των εργαςτθρίων ιταν να ενθμερωκοφν τα ανϊτερα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ
Κυπριακισ Διοίκθςθσ ςε κζματα νζων ΤΡΕ, να ευαιςκθτοποιθκοφν ωσ προσ τα πλεονεκτιματα
εφαρμογισ και χριςθσ αυτϊν των Τεχνολογιϊν ςτο εςωτερικό τθσ υπθρεςίασ του κάκε ςυμμετζχοντα με
ςτόχο τθν εφαρμογι και χριςθ τουσ ςτθν ευρφτερθ δθμόςια υπθρεςία και θ δθμιουργία κετικοφ
κλίματοσ υποδοχισ, υποςτιριξθσ και προϊκθςθσ ζργων που κα βοθκιςουν τον εκςυγχρονιςμό, τθν
ανάπτυξθ και ευθμερία των πολιτϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ.

(ξ)

Διοργάνωςθ πιλοτικοφ προγράμματοσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ για κζματα ΕΕ, το οποίο αποτελεί
κοινοτικι πρωτοβουλία Interreg IIIA Ελλάδασ-Κφπρου με τίτλο «E-learning ςτθ δθμόςια διοίκθςθ:
Κατάρτιςθ δθμοςίων υπαλλιλων από τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο μζςω πιλοτικϊν προγραμμάτων ςε
κζματα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ».
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(ο)

Δθμιουργία δφο εργαςτθρίων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται από το ΤΥΡ και
το ΤΔΔΡρ για τθν εκπαίδευςθ των δθμοςίων λειτουργϊν ςτο Σφςτθμα Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου.

Tο ΚΕΡΑ κα αναλάβει τισ ακόλουκεσ περαιτζρω δράςεισ για τθν επίτευξθ του μζτρου:
Δράςθ 14.1
Υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο «Θλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ για Πλουσ (e-Skills For All)» για
τθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων με βάςθ τισ 7 ενότθτεσ του ECDL, το οποίο κα απευκφνεται ςε όλουσ
τουσ πολίτεσ. Θ κατάρτιςθ κα γίνεται με ςυνδυαςμό παραδοςιακισ μορφισ μάκθςθσ ςε εκπαιδευτικό κζντρο
και θλεκτρονικισ μάκθςθσ με τθν χριςθ του ςυςτιματοσ “e-Gnosis” (Blended Learning).
Δράςθ 14.2
Υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο «Ψθφιακι Ρολιτότθτα» 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
που κα εκπαιδεφουν κοινωνικζσ ομάδεσ που δεν ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςτα εκπαιδευτικά κζντρα, όπωσ
άτομα που κατοικοφν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, φυλακιςμζνουσ κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι
ειδικά προςαρμοςμζνο για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ χριςθσ πλθκτρολογίων
επί τθσ οκόνθσ (on-screen keyboards), ειδικϊν ‘ποντικϊν’ για παράλυτουσ, οκόνεσ Μπράιγ και βοθκιματα
ομιλίασ για άτομα με προβλιματα όραςθσ.
Δράςθ 14.3
Ρροϊκθςθ και επζκταςθ τθσ Κυπριακισ Ρφλθσ Επιχειριςεων (ΚΥΡΕΡ), μια μθ κερδοςκοπικι διαδικτυακι
υπθρεςία, που προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο από το Δεκζμβριο του 2009. Θ
ςυνεχισ προϊκθςθ και επζκταςθ τθσ ΚΥΡΕΡ κα αναβακμίςει και το επίπεδο των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν ουςιαςτικι εξυπθρζτθςθ του επιχειρθματικοφ κόςμου και του πολίτθ
μζςω του Διαδικτφου.
Δράςθ 14.4
Ανάπτυξθ περαιτζρω προγραμμάτων για προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων.
Ρεραιτζρω μελλοντικζσ δράςεισ που προωκοφνται από τθν ΚΑΔΔ για τθν επίτευξθ του μζτρου είναι:
Δράςθ 14.5
Θλεκτρονικι δικτφωςθ των πυρινων μάκθςθσ, αυτοματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ κακϊσ και μετατροπι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τθν παραδοςιακι μορφι ςτθ μορφι τθσ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Για να πετφχει τουσ πιο πάνω ςτόχουσ θ ΚΑΔΔ:
i.
κα προκθρφξει διαγωνιςμό με ςκοπό τθν απόκτθςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (λογιςμικοφ και
υλιςμικοφ) το οποίο κα αυτοματοποιεί τθ διαχείριςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ περιλαμβανομζνθσ
τθσ υποςτιριξθσ των δραςτθριοτιτων των πυρινων μάκθςθσ, κα υποςτθρίηει τθ μετατροπι
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε ψθφιακι μορφι και κα υποςτθρίηει τθ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ
θλεκτρονικι εκπαίδευςθ (eLearning) και τθλε-εκπαίδευςθ.

ii.

Θα ψθφιοποιιςει εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ ΚΑΔΔ.
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Αρμόδιοσ Φορζασ
Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑνΑΔ)
Κζντρο Ραραγωγικότθτασ Κφπρου (ΚΕΡΑ)
Κυπριακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΚΑΔΔ)
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Μζτρο 15 – Εκνικό Πρόγραμμα Ευρυηωνικισ Διείςδυςθσ
Οι διάφοροι οικονομικοί φορείσ τθσ χϊρασ δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ ΤΡΕ και να εκμεταλλευτοφν
τθσ δυνατότθτεσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει ζνα ιςχυρό ψθφιακό περιβάλλον
αν δεν είναι «ζτοιμοι», δθλαδι κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ κατάλλθλα εργαλεία πρόςβαςθσ
(θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, ευρυηωνικι πρόςβαςθ) ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και να ζχουν τθν ικανότθτα
και τθ βοφλθςθ να τα χρθςιμοποιιςουν.
Για τθ δθμιουργία μιασ χωρίσ αποκλειςμοφσ ψθφιακισ κοινωνίασ χρειάηεται ο καταρτιςμόσ εκνικοφ
προγράμματοσ ενίςχυςθσ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ ςυγκεκριμζνων «κρίςιμων» κοινωνικϊν ομάδων, με
ςτόχο να ενκαρρυνκοφν οι ομάδεσ αυτζσ να αποκτιςουν τα κατάλλθλα εργαλεία πρόςβαςθσ και κατά
ςυνζπεια να τα χρθςιμοποιιςουν ευρζωσ. Πμωσ, ςε κάκε περίπτωςθ κα ςυνεχίςουν να υπάρχουν και πολίτεσ
που δεν κα διακζτουν εξατομικευμζνθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, λόγω οικονομικϊν ι άλλων λόγων. Για να
αρκοφν και τα τελευταία εμπόδια χριςθσ του Διαδικτφου λόγω μθ κατοχισ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ από
τουσ χριςτεσ και ιδιαίτερα από τθ μθ κατοχι προςωπικοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κα πρζπει να
δθμιουργθκοφν κεντρικά ςθμεία πρόςβαςθσ.
Ωσ εκ τοφτου κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ για τθν επίτευξθ του μζτρου αυτοφ:
Δράςθ 15.16
Εγκατάςταςθ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ αρκετοφ αρικμοφ θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν με γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ϊςτε οι πολίτεσ που για οποιαδιποτε λόγο δεν είναι
διαςυνδεδεμζνοι με το Διαδίκτυο κα μποροφν να διεκπεραιϊνουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Διμο ι τθν
Κοινότθτα, με τθν Κυβζρνθςθ και με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ και να ζχουν γριγορθ πρόςβαςθ ςτο
Διαδίκτυο.

Θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο κα είναι δωρεάν για ςτουσ πολίτεσ.

Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςτουσ εν λόγω ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ κα διακζτουν και τον
επιπλζον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν πρόςβαςθ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.

Θα επιλεγοφν δθμόςια ςθμεία (πχ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, Δθμαρχεία, Κοινοτικά Συμβοφλια, Κζντρα
Νεότθτασ) ςτα οποία είναι πικανόν να εργοδοτοφνται άτομα με ψθφιακζσ γνϊςεισ (ι που να μποροφν να
τισ αποκτιςουν εφκολα παρακολουκϊντασ ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα), ϊςτε τα άτομα
αυτά να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ οδθγίεσ ορκισ χριςθσ του Διαδικτφου και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, όπωσ
πλοιγθςθ, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ μζςω Διαδικτφου, κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ,
κλπ.
Στα πλαίςια τθσ δράςθσ αυτισ κα υλοποιθκεί αρχικά πιλοτικό πρόγραμμα αφξθςθσ τθσ ευρυηωνικισ
διείςδυςθσ ςε επιλεγμζνεσ κοινότθτεσ: Το Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ
Κοινοτιτων κα επιλζξουν ζνα 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). Στισ κοινότθτεσ αυτζσ κα γίνουν τα εξισ:
i.
ii.

6

κα εγκαταςτακοφν ςε δθμόςια ςθμεία (πχ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, Δθμαρχεία, Κοινοτικά Συμβοφλια,
κζντρα νεότθτασ) μικρόσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (2-3 Θ/Υ) και ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ.
κα επιλεγοφν 2-3 άτομα από κάκε κοινότθτα (νεαρά άτομα), τα οποία κα εκπαιδευτοφν ςτθν χριςθ των
Θ/Υ, ςτισ διάφορεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει ο δθμόςιοσ και ο ευρφτεροσ δθμόςιοσ
τομζασ κακϊσ και ςε βαςικι τεχνικι υποςτιριξθ. Θα εξεταςτεί επίςθσ το ενδεχόμενο μετά τθν
παρακολοφκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ να τουσ χορθγείται πιςτοποιθτικό.

βλ. Δράςθ 8.3
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iii.

Οι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν ςτθ ςυνζχεια τθν αρμοδιότθτα να εκπαιδεφουν τουσ ςυγχωριανοφσ τουσ
και να τουσ βοθκοφν να διεκπεραιϊνουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο
τομζα θλεκτρονικά.

Στα πλαίςια του πιλοτικοφ αυτοφ προγράμματοσ αναμζνεται από τουσ παροχείσ να προςφζρουν τισ
ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ δωρεάν και από τισ εταιρείεσ πλθροφορικισ να παρζχουν τουσ θλεκτρονικοφσ
υπολογιςτζσ και τθν εκπαίδευςθ των επιλεγμζνων ατόμων δωρεάν, ςτα πλαίςια τθσ εταιρικισ τουσ ευκφνθσ.
Το Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςε ςυνεργαςία με τθ Στατιςτικι Υπθρεςία κα καταγράψει τθν αλλαγι
ςτθ ςυμπεριφορά του πλθκυςμοφ ςτισ κοινότθτεσ αυτζσ ςτθν χριςθ του Διαδικτφου και ςε περίπτωςθ που
διαφανεί ότι υπάρχει κετικι επίδραςθ ςτθν αφξθςθ τθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ κα εξεταςτεί το ενδεχόμενο
το πρόγραμμα να επεκτακεί και ςε άλλεσ κοινότθτεσ.
Δράςθ 15.2
Εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για δθμιουργία αςφρματου τοπικοφ δικτφου για πρόςβαςθ ςτο
Διαδίκτυο, ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια ςθμεία (πχ ςε κεντρικζσ πλατείεσ). Θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο κα
παρζχεται δωρεάν για κάποιο χρονικό διάςτθμα με ςτόχο τθ γνωριμία των πολιτϊν με τθν Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ και για να αντιλθφκεί ο πολίτθσ τθ διευκόλυνςθ που του παρζχει θ χριςθ του Διαδικτφου ςτισ
κακθμερινζσ του ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ. Για αυτι τθ δράςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ
ςυνεταιριςμοφ δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα.

Αρμόδιοσ Φορζασ:
ΤΘΕ Συντονιςτισ
Ραροχείσ
Εταιρείεσ Ρλθροφορικισ
Ζνωςθ Διμων
Ζνωςθ Κοινοτιτων
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Μζτρο 16 –Ψθφιακι Παιδεία
Οι ΤΡΕ να χρθςιμοποιοφνται ωσ γνωςτικά αντικείμενα αλλά πολφ περιςςότερο ωσ δυναμικά εργαλεία με ςτόχο
τθν αναβάκμιςθ, τον εμπλουτιςμό και τθν ριηικι αναδιαμόρφωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
Οι ΤΡΕ πρζπει να αξιοποιοφνται από τον εκπαιδευτικό ωσ ζνα δυναμικό μζςο διδαςκαλίασ και από τουσ
μακθτζσ ωσ διερευνθτικό εργαλείο απόκτθςθσ γνϊςθσ και μάκθςθσ. Επιπλζον, θ χριςθ των ΤΡΕ μπορεί να
διευκολφνει τθν επικοινωνία μεταξφ των διάφορων εμπλεκομζνων ςτθν εκπαίδευςθ (εκπαιδευτικϊν,
μακθτϊν, γονζων, Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, Σχολικϊν Εφορειϊν, κλπ). Ωσ επιμζρουσ ςτόχοι
κακορίηονται οι ακόλουκοι:
i.
Θ επιτάχυνςθ του θλεκτρονικοφ αλφαβθτιςμοφ όλων των μακθτϊν.
ii.
Θ απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθν κριτικι και αςφαλι διαχείρθςθ των πλθροφοριϊν.
iii.
Θ απόκτθςθ κετικϊν ςτάςεων από τουσ ςθμερινοφσ μακθτζσ και μελλοντικοφσ πολίτεσ ϊςτε να μποροφν
να τισ αξιοποιιςουν εποικοδομθτικά ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ τουσ,κυρίωσ ςτθν αγορά εργαςίασ
iv.
Θ επιτυχισ ζνταξθ και θ παρακολοφκθςθ από τουσ πολίτεσ προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ
v.
Θ αναβάκμιςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των επαγγελματικϊν ικανοτιτων και τθσ αποτελεςματικότθτασ των
εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν όλων των βακμίδων τόςο ςε κζματα Τεχνολογιϊν αλλά και ςτο επίπεδο
διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου.
Το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ (ΥΡΡ) υλοποιεί διάφορα ζργα για τθν επίτευξθ του πιο πάνω ςτόχου.
Μερικά από τα ςθμαντικά ζργα που ζχουν ολοκλθρωκεί ι που βρίςκονται ςε εξζλιξθ είναι τα ακόλουκα:
(α)

Κεντρικζσ υποδομζσ: Δθμιουργία του Ενδοδικτφου (Intranet) του ΥΡΡ και θ λειτουργία του Κζντρου
Δεδομζνων το οποίο διαχειρίηεται όλεσ τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ τθσ εκπαίδευςθσ και το
εκπαιδευτικό δίκτυο που αναπτφςςεται.

(β)

Υποδομζσ ςχολείων: Ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ όλων των Δθμοτικϊν
Σχολείων ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςε μελλοντικζσ εφαρμογζσ του ΥΡΡ από όλεσ τισ
αίκουςεσ (3 ςθμεία ςε κάκε αίκουςα διδαςκαλίασ / μζχρι και 15 ςθμεία ςε Εργαςτιρια Ρλθροφορικισ).
Στθ Μζςθ Εκπαίδευςθ ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςτο 50% των
ςχολείων και είναι ςε εξζλιξθ οι εργαςίεσ για καλωδίωςθ ενόσ υπόλοιπου 25% των ςχολείων. Ζχει
εγκαταςτακεί και αξιοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και άλλοσ περιφερειακόσ
εξοπλιςμόσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ που αντιςτοιχεί ςε αναλογία ζνασ Θλεκτρονικόσ
Υπολογιςτισ για κάκε 4 μακθτζσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, 3 μακθτζσ Γυμναςιακισ και Λυκειακισ
Εκπαίδευςθσ και 1,5 μακθτζσ τθσ Μζςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Επιπλζον ζχουν
ςυνδεκεί με ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ ςτο διαδίκτυο όλα τα Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια και
Τεχνικζσ Σχολζσ. Επίςθσ, ζχουν εγκαταςτακεί 336 Διαδραςτικοί Ρίνακεσ ςε Δθμοτικά ςχολεία.

(γ)

Εργαςτιρια Ρλθροφορικισ: Ζχουν δθμιουργθκεί και λειτουργοφν ειδικά εργαςτιρια Ρλθροφορικισ ςε
ςχολεία Δθμοτικισ, Μζςθσ και Μζςθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ.

(δ)

Εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν: Σθμαντικόσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων (95%) ζχουν
παρακολουκιςει με επιτυχία προγράμματα απόκτθςθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων χριςθσ των ΤΡΕ.
Ραράλλθλα οι εκπαιδευτικοί παρακολουκοφν εξειδικευμζνα προγράμματα επιμόρφωςθσ για τθν
αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτα νζα Αναλυτικά
Ρρογράμματα.
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(ε)

Ψθφιακό Υλικό και Λογιςμικό: Ζχει ετοιμαςτεί υλικό για 17 Μακιματα Λυκειακοφ Κφκλου και
εξαςφαλίςτθκαν stand alone προγράμματα για τθν πλειοψθφία των μακθμάτων (Νθπιαγωγείο –
Λφκειο).

(ςτ)

Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑΣ): To Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑΣ) είναι ζνα ψθφιακό περιβάλλον μάκθςθσ ςτο
οποίο κα ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθν εκπαίδευςθ και κα κακιςτά δυνατι τθ ςφγχρονθ
και αςφγχρονθ επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν – εκπαιδευτικϊν – γονζων. Ραράλλθλα, με τθν εφαρμογι
αυτι κα είναι δυνατι θ απόκτθςθ και θ διαχείριςθ του Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ Ρεριεχομζνου που
ετοιμάηεται από το Υπουργείο και αφορά ςε ςχζδια μακιματοσ, προςομοιϊςεισ, θχθτικά ντοκουμζντα,
βίντεο κ.α. Θ λειτουργία του Διαδικτυακοφ Σχολείου ζχει ξεκινιςει ςε πιλοτικι βάςθ με τθ ςυμμετοχι 7
ςχολικϊν μονάδων Λυκειακοφ Επιπζδου ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Κφπρου.

(η)

Εκπαιδευτικι Ρφλθ: Ζχουν αναπτυχκεί και λειτουργοφν με μεγάλθ ηιτθςθ ιςτοχϊροι με εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και δραςτθριότθτεσ για τα διάφορα μακιματα όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ και
πφλεσ επικοινωνίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε κζματα Τεχνολογίασ. (http://www.moec.gov.cy,
http://www.pi.ac.cy, http://www.e-epimorfosi.ac.cy, http://elarn.pi.ac.cy)

(θ)

Επιμορφωτικζσ παρεμβάςεισ ςτθ ςχολικι μονάδα με αξιοποίθςθ του Ρρογράμματοσ εκπαιδευτικϊν
πυρινων (100 πυρινεσ ςτθ Δθμοτικι και Μζςθ Εκπαίδευςθ) για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία ςτθ ςχολικι μονάδα.

(κ)

Δράςεισ για τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου περιλαμβανομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ του Ραιδαγωγικοφ
Ινςτιτοφτου
ςτο
εκνικό
κζντρο
SaferInternet
(http://www.pi.ac.cy/InternetSafety,
http://www.cyberethics.info)

(ι)

Ρρόςβαςθ όλων των βιβλιοκθκϊν των ςχολείων ςε διεκνείσ ψθφιακζσ βάςεισ άρκρων, επιςτθμονικϊν
περιοδικϊν κλπ μζςω τθσ ςυμμετοχισ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςτο Σφνδεςμο Κυπριακϊν
Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. Θ πρόςβαςθ αυτι κα επεκτακεί ςε εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ςε
επιμορφωτικά προγράμματα από το ςπίτι τουσ.

Οι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 16.17
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 Υπθρεςιϊν.
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. Τα εργαςτιρια αυτά κα είναι ςτθ
βάςθ πρότυπων εργαςτθρίων, ανάλογα με το επίπεδο των ςχολικϊν μονάδων. Τα εργαςτιρια κα
χρθςιμοποιοφνται για ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και τισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ του Υπουργείου.
7

Θα υλοποιθκεί μζςω του Δικτφου Δθμόςιων Υπθρεςιϊν (βλ. Μζτρο 6) ι /και με ξεχωριςτό δίκτυο.
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Δράςθ 16.5
Εγκατάςταςθ διαδραςτικϊν πινάκων ςε όλα τα ςχολεία.
Δράςθ 16.6
Επζκταςθ του Ρρογράμματοσ Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ) ζτςι ϊςτε να καλφψει όλα τα ςχολεία Μζςθσ Γενικισ
και Μζςθσ Τεχνικισ 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 – Σε κάκε ςχολείο να λειτουργεί ςφςτθμα διαχείριςθσ
μακθτϊν (εγγραφζσ, διατιρθςθ αρχείων μακθτϊν, κλπ) και να υλοποιθκεί κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ των
εκπαιδευτικϊν (τοποκετιςεισ, μετακζςεισ, κλπ). Το ςφςτθμα να διαςυνδεκεί με το Ρρόγραμμα ΔΙΑ.Σ και να
παρζχει (διαδικτυακά) ςτουσ γονείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόοδο, τισ απουςίεσ και τισ βακμολογίεσ των
μακθτϊν.
Δράςθ 16.10
Διεφρυνςθ των επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα με αξιοποίθςθ του Ρρογράμματοσ
Εκπαιδευτικϊν Ρυρινων (100 πυρινεσ ςτθ Δθμοτικι και Μζςθ Εκπαίδευςθ) για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία, ςε όλα τα ςχολεία.
Δράςθ 16.11
Ρρόςβαςθ 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 ΤΡΕ, με απϊτερο ςκοπό τον κακοριςμό πολιτικισ για το κζμα
βάςει αξιόπιςτων δεδομζνων. Για το λόγο αυτό ςχεδιάηεται θ ςυμμετοχι του ΥΡΡ ςτθ διεκνι ζρευνα
International Computer and Information Literacy Study.
Δράςθ 16.13
Ρρόςβαςθ των ςχολείων όλων των βακμίδων μζςα από ιςτοχϊρο ςτο διαδίκτυο ςε εκπαιδευτικό
υλικό/εκπαιδευτικζσ παραγωγζσ (ντοκιμαντζρ, ταινίεσ κλπ) που ζχει ιδθ ψθφιοποιθκεί από το Ραιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο.

Αρμόδιοσ Φορζασ:
Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ (ΥΡΡ)
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
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Μζτρο 17 - Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ 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 ΤΡΕ.
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ (ΥΕΒΤ) υλοποιεί διάφορα ζργα για τθν επίτευξθ του πιο
πάνω ςτόχου. Μερικά από τα ςθμαντικά ζργα που ζχουν ολοκλθρωκεί ι που βρίςκονται ςε εξζλιξθ είναι τα
ακόλουκα:
(α)

Θλεκτρονικό Εμπόριο: Για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθν Κφπρο, το
Υπουργικό Συμβοφλιο ενζκρινε τθν υλοποίθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου και Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο
βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ και ονομάηεται «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». Το Στρατθγικό Σχζδιο
περιλαμβάνει: ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ των επιχειριςεων για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ του
Διαδικτφου και του θλεκτρονικοφ εμπορίου, ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν αναφορικά με τθν αςφαλι
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τα μζτρα αςφαλείασ που κα πρζπει να λαμβάνονται (με ςτόχο τθν ενίςχυςθ
του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ τουσ προσ το Διαδίκτυο και το θλεκτρονικό εμπόριο) και προϊκθςθ μζτρων
πολιτικισ τα οποία ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου.
Μζςα ςτα πλαίςια τθσ πιο πάνω πολιτικισ το ΥΕΒΤ ζχει κζςει ςε εφαρμογι δφο Ρακζτα Οικονομικισ
Ενίςχυςθσ που απευκφνονται ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Το πακζτο 1 «Ραρουςία ςτο Διαδίκτυο»
όπου δίνεται επιχοριγθςθ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για δθμιουργία ιςτοςελίδων και το Ρακζτο 2
«Ραρουςία ςτο Θλεκτρονικό Εμπόριο» όπου δίνεται επιχοριγθςθ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για
δθμιουργία θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων. Μζςα ςτα πλαίςια του Σχεδίου αυτοφ επιχορθγείται και θ
μθχανογράφθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.

(β)

Ρροϊκθςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ: Θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ αναφζρεται ςτθν
εκμετάλλευςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ από επιχειριςεισ για τθ δθμιουργία εμπορικϊν
προϊόντων ι υπθρεςιϊν που κα διατεκοφν ςτθν αγορά. Θ καινοτομία δεν προκφπτει κατά ανάγκθ από
ζρευνα, μπορεί να προκφψει και από μια ιδζα, αρκεί να επιφζρει μια ςθμαντικι αλλαγι ςε ότι υπιρχε,
ϊςτε να το κάνει μοναδικό και να του προςφζρει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τουσ
ανταγωνιςτζσ.
Θ Υπθρεςία Τεχνολογίασ του ΥΕΒΤ ανάπτυξε και διαχειρίςτθκε το πρόγραμμα Εκκολαπτθρίων
Επιχειριςεων Υψθλισ Τεχνολογίασ από το 2003 μζχρι ςιμερα (το 2007 τερματίςτθκε θ ζνταξθ νζων
επιχειριςεων ςτο ςχζδιο). Οι εταιρείεσ που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα είναι μικρζσ, νεοςφςτατεσ και
αναπτφςςουν καινοτόμα προϊόντα. Οι εταιρείεσ που δθμιουργικθκαν εργοδοτοφν απόφοιτουσ
πανεπιςτθμίων και ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ με οφζλθ ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ και του εμπορικοφ
ιςοηυγίου.

(γ)

Ενεργειακι Απόδοςθ και Αξιολόγθςθ Κτιρίων: Θ Υπθρεςία Ενζργειασ υπολογίηει τθν ενεργειακι απόδοςθ
των κτιρίων και τθν ενεργειακι αξιολόγθςθ των κτιρίων με τθν χριςθ του λογιςμικοφ SBEMcy ςε
ςυνεργαςία με εμπειρογνϊμονεσ. Από τισ αρχζσ του 2009 το λογιςμικό SBEMcy είναι αναρτθμζνο ςτθν
ιςτοςελίδα του ΥΕΒΤ όπου θ πρόςβαςθ και χριςθ του είναι δωρεάν. Είναι μζχρι ςτιγμισ το μόνο
εγκεκριμζνο λογιςμικό που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ
απόδοςθσ κτιρίου και ζχει χρθςιμοποιθκεί από 219 ειδικευμζνουσ εμπειρογνϊμονεσ για τθν ζκδοςθ
3759 πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται ςε πανεπιςτιμια και οργανιςμοφσ
για εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Το πιο πάνω λογιςμικό ςυνεχϊσ αναβακμίηεται και
βελτιϊνεται.
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Οι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 17.1
Ρεραιτζρω προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου με τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ του πιο πάνω Στρατθγικοφ
Σχεδίου και Σχεδίου Δράςθσ «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» για τθν προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου το
οποίο περιλαμβάνει επιχοριγθςθ για δθμιουργία ιςτοςελίδων και δθμιουργία θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων
μικρομεςαίων επιχειριςεων. Στο υφιςτάμενο Σχζδιο Δράςθσ κα ςυμπεριλθφκεί και θ υποχρζωςθ ςτθ
δθμιουργία των ιςτοςελίδων να λαμβάνεται υπόψθ και θ οδθγία WCAG 2.0, ϊςτε οι ιςτοςελίδεσ να είναι
προςβάςιμεσ και από τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.
Δράςθ 17.2
Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίων επιχοριγθςθσ από ευρωπαϊκά κονδφλια για τθ μθχανογράφθςθ
επιχειριςεων ανεξάρτθτα οικονομικοφ τομζα δραςτθριότθτασ. Θ επιχοριγθςθ κα περιλαμβάνει επενδφςεισ ςε
υποδομι τεχνολογίασ/πλθροφορικισ και λογιςμικοφ διαχείριςθσ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ μιασ
επιχειριςεισ. Θα καταρτιςτοφν ςχζδια επιχοριγθςθσ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των
ΤΡΕ, αφοφ οι ανάγκεσ τουσ ςε υποδομι (υλιςμικοφ/λογιςμικοφ) είναι διαφορετικζσ από τισ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςε άλλουσ τομείσ. Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των ΤΡΕ ζχουν
ανάγκεσ για ανάπτυξθ και ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν, διαμόρφωςθ υποδομϊν τθλε-πλθροφόρθςθσ κλπ, οι
οποίεσ κα επιχορθγθκοφν.
Δράςθ 17.3
Ειςαγωγι νζου προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για νζα καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ από μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ αποκλειςτικά ςτον τομζα των ΤΡΕ. Στα πλαίςια του προγράμματοσ κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθ δθμιουργία υπθρεςιϊν και προϊόντων που κα αποτείνονται ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ με τον
προγραμματιςμό διάκεςθσ μζρουσ ειδικοφ ποςοφ επιχοριγθςθσ ςε τζτοια ζργα. Το πρόγραμμα μπορεί να
γίνεται ςε ςυνεργαςία με ερευνθτικό οργανιςμό. Ειςιγθςθ είναι όπωσ το πρόγραμμα ζχει διάρκεια
τουλάχιςτον τρία χρόνια και καλφπτει τουλάχιςτον δζκα μζχρι είκοςι προγράμματα τον χρόνο με ζνταςθ
ενίςχυςθσ μζχρι 50%, όπου το κάκε πρόγραμμα κα αφορά ζνα καινοτόμο προϊόν ι υπθρεςία ςτισ ΤΡΕ. Το
πρόγραμμα αυτό κα αποφζρει επενδφςεισ από ιδιωτικζσ επιχειριςεισ ςτθν ζρευνα και τθν καινοτομία ςτον
τομζα των ΤΡΕ και ζνα αρκετά μεγάλο αρικμό καινοτόμων προϊόντων ι υπθρεςίεσ τον χρόνο από κυπριακζσ
επιχειριςεισ.
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 ΤΡΕ. Το πρόγραμμα για τισ προ-εμπορικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ από δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ μπορεί να ζχει διάρκεια τρία με πζντε χρόνια διότι κα αφορά μια νζα καινοτόμα
υπθρεςία/προϊόν. Στα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ μπορεί να προωκθκεί και θ υλοποίθςθ ανάπτυξθσ
ςυςκευϊν για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Θ αρχικι επζνδυςθ κα πολλαπλαςιαςτεί αν θ αρχικι
διερεφνθςθ δείξει κετικά αποτελζςματα, αφοφ κα αυξιςει το ενδιαφζρον των δθμόςιων οργανιςμϊν για προεμπορικζσ ςυμβάςεισ που οδθγοφν ςε καινοτομία που μετατρζπεται ςε καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ
ςτθν αγορά.
Δράςθ 17.58
Κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για χριςθ των δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, επιπρόςκετα από τθ γριγορθ
διεκπεραίωςθ των αιτιςεων τουσ. 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.
8

Θ 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 για προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν.
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. Τα κίνθτρα αυτά μποροφν να αφοροφν χριςθ ςτισ
γραμμζσ παραγωγισ ι ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων ειδικά ςχεδιαςμζνου (θλεκτρονικοφ) εξοπλιςμοφ που
να καταναλϊνει μειωμζνθ ενζργεια. Επίςθσ, μποροφν να αφοροφν ςτθ λειτουργία ςε «ζξυπνα κτίρια» τα οποία
χρθςιμοποιοφν τισ ΤΡΕ για να περιορίηουν ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ.
Δράςθ 17.8
Επεξεργαςία μζτρων για να υποβοθκθκεί θ ςυμμετοχι κυπριακϊν επιχειριςεων ςε ζργα ΤΡΕ τθσ Κυβζρνθςθ.
Δράςθ 17.9
Κακιζρωςθ ετιςιου forum με ςυμμετοχι του ΤΥΡ και των εταιρειϊν πλθροφορικισ, με ςκοπό τθ ςυςτθματικι
αλλθλοενθμζρωςθ τουσ αναφορικά με τθν προϊκθςθ ζργων και πρωτοβουλιϊν ςτισ ΤΡΕ.
Δράςθ 17.10
Σφςταςθ Συμβουλευτικισ 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. Θ φπαρξθ επικαιροποιθμζνου νομοκετικοφ/κεςμικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου είναι απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ Ψθφιακισ Οικονομίασ και τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ. Ζνα
ςτακερό αλλά ταυτόχρονα επίκαιρο και ευζλικτο κανονιςτικό πλαίςιο, μπορεί να αποτελζςει ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα τθσ Κφπρου ζναντι ανταγωνιςτικϊν τθσ χωρϊν.
Θ επιτροπι δφναται να προχωρεί ςτθ ςφςταςθ ειδικϊν ομάδων εργαςίασ για μελζτθ εξειδικευμζνων κεμάτων
και υποβολι ειςθγιςεων, να καλεί ςε ανοικτι διαβοφλευςθ εμπλεκομζνουσ φορείσ και να πραγματοποιεί
θμερίδεσ διαβοφλευςθσ με το κοινό.
Θ επιτροπι κα περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, αρμόδιων ρυκμιςτικϊν αρχϊν, παρόχων
υπθρεςιϊν Διαδικτφου και ανεξάρτθτουσ εμπειρογνϊμονεσ.
Δράςθ 17.11
Σφςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων για τθν κατάρτιςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου
προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων ςε ΤΡΕ και τθν ανάδειξθ τθσ Κφπρου ςε περιφερειακό κζντρο ΤΡΕ. Σκοπόσ τθσ
ομάδασ εργαςίασ είναι ο κακοριςμόσ δράςεων για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ εξαγωγικοφ τομζα παραγωγισ
λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν ςτον τομζα των ΤΡΕ.
Θ ομάδα εργαςίασ κα περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ ςυναρμοδίων Υπουργείων, του Κυπριακοφ Οργανιςμοφ
Ρροϊκθςθσ Επενδφςεων (CIPA), του Ακαδθμαϊκοφ χϊρου και του ιδιωτικοφ τομζα.
Δράςθ 17.12
Δθμιουργία μθχανιςμοφ προςζλκυςθσ χρθματοδοτικϊν πόρων και διοχζτευςθσ τουσ ςτισ επιχειριςεισ για τθν
προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ (προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΤΡΕ) ςτισ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ κα περιλαμβάνει και τθν
παροχι βοικειασ ςτισ επιχειριςεισ να απευκφνονται απευκείασ οι ίδιεσ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ.
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Αρμόδιοσ Φορζασ
Υπουργείο Εμπορίου Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ (ΥΕΒΤ)
Υπουργείο Οικονομικϊν
Γενικό Λογιςτιριο
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ (ΤΥΡ)
CITEA
Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Ρροϊκθςθσ Επενδφςεων (CIPA)
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ
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Μζτρο 18 – Ευφυζσ φςτθμα Μεταφορϊν
Να χρθςιμοποιθκοφν ςε ευρεία κλίμακα τα ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν (Intelligent Transport Systems - ITS),
δθλαδι ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τισ ΤΡΕ ςτισ μεταφορζσ, ζτςι ϊςτε οι μεταφορζσ να καταςτοφν πιο
αποδοτικζσ, πιο γριγορεσ, πιο εφκολεσ, πιο αξιόπιςτεσ και φιλικότερεσ προσ το περιβάλλον.
Θ χριςθ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν αφορά χριςθ υλιςμικοφ, λογιςμικοφ κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ
ςυμφωνίεσ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων για τθν από κοινοφ ςυντονιςμζνθ διαχείριςθ του οδικοφ
δικτφου και περιςτατικϊν, και το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (τα οποία αποτελοφν τισ ςυνιςταμζνεσ
του ολοκλθρωμζνου ευφυοφσ ςυςτιματοσ), τα οποία βοθκοφν ςτθν ευκολότερθ, αποδοτικότερθ, γρθγορότερθ
και πιο αξιόπιςτθ μεταφορά ανκρϊπων και αγακϊν.
Το Τμιμα Δθμοςίων Ζργων (ΤΔΕ) ζχει διενεργιςει μελζτθ για τθν ειςαγωγι ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν
ςτθν Κφπρο, θ οποία ολοκλθρϊκθκε το Δεκζμβριο του 2008. Θ μελζτθ περιλαμβάνει τθν αναςκόπθςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ χριςθσ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό, τθν
καταγραφι των αναγκϊν που υπάρχουν για εφαρμογι και χριςθ τζτοιων ςυςτθμάτων από δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, κακϊσ και επιλογι και ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων που ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ αυτζσ και κα
εφαρμοςτοφν μεςοπρόκεςμα. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ περιγράφεται με τα ακόλουκα βαςικά ζργα, τα οποία
προωκοφνται από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, χωρίσ όμωσ να υπάρχει ουςιαςτικόσ ςυντονιςμόσ κάτω από
ζνα κοινό πλαίςιο:
(α)

Από το δθμόςιο τομζα προωκοφνται ςυςτιματα όπωσ:
i. Μετρθτζσ κυκλοφορίασ (Τμιμα Δθμοςίων Ζργων)
ii. Σφςτθμα Διαχείριςθσ Φϊτων Τροχαίασ – SCOOT (Τμιμα Δθμοςίων Ζργων)
iii. Γεω-αναφερόμενο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν Οδικοφ Δικτφου – Highways Management
System (Τμιμα Δθμοςίων Ζργων)
iv. Συςτιματα Διαχείριςθσ Στόλου (Υπθρεςία Θιρασ & Αςτυνομία)
v. Συςτιματα διαχείριςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ και πλθροφόρθςθσ κοινοφ (Διμοσ Λευκωςίασ)
vi. Ηυγιςτικοί Στακμοί (Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν)

(β)

Από τον ιδιωτικό τομζα προωκοφνται ςυςτιματα όπωσ:
i. Συςτιματα Ρλοιγθςθσ
ii. Συςτιματα Διαχείριςθσ Στόλων

Οι μελλοντικζσ δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 18.1
Ρροϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςία μεταξφ των Κυβερνθτικϊν Υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ του
οδικοφ δικτφου και ςυμβάντων (π.χ. Τμιμα Δθμοςίων Ζργων, Αςτυνομία, Διμοι, Νοςοκομεία) και καταρτιςμόσ
ςυμφωνιϊν παροχισ υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ που να υποςτθρίηουν τισ οποιεςδιποτε ςτρατθγικζσ για
ςυντονιςμό εργαςιϊν ςτο οδικό δίκτυο, ανταποκρίςεισ ςε ςυμβάντα και παροχισ πλθροφοριϊν ςτο κοινό.
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, όπωσ
λειτουργεί ςτισ πλείςτεσ χϊρεσ όπου ζχουν προωκθκεί τα ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν. Στθν πλατφόρμα
αυτι κα ανακοινϊνονται τα μελλοντικά ςχζδια/ζργα του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για χριςθ ευφυϊν
ςυςτθμάτων μεταφορϊν, ζτςι ϊςτε να μποροφν να αξιοποιοφνται καλφτερα οι ςυνζργειεσ μεταξφ ιδιωτικοφ δθμόςιου τομζα κακϊσ και δθμόςιου-δθμόςιου τομζα και κα εντοπίηονται οι οικονομικοί πόροι για τθν
υλοποίθςθ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει αρχικά να προωκθκεί θ δθμιουργία
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Διακυβερνθτικισ Ομάδασ από όλα τα εμπλεκόμενα Τμιματα υπό τθν αιγίδα του Τμιματοσ Δθμοςίων Ζργων
για να προωκιςουν τισ πρϊτεσ ςε αυτι τθ μορφι ςυνεργαςίεσ και τθν ςταδιακι δθμιουργία τθσ βάςθσ μιασ
πλατφόρμασ – ITS CYPRUS.
Δράςθ 18.3
Ετοιμαςία ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν χριςθ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν από τθ
διακυβερνθτικι ομάδα με βάςθ και τθ μελζτθ που διεξιχκθ από το Τμιμα Δθμοςίων Ζργων, ςτθν οποία να
λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ του δθμόςιου και αλλά και ιδιωτικοφ τομζα. Θ ςτρατθγικι αυτι ςε βάκοσ
χρόνου κα εξελίςςεται και ςυντθρείται από το ITS CYPRUS. Στο παρόν ςτάδιο οι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ των
εμπλεκόμενων Δθμόςιων Υπθρεςιϊν υποδεικνφουν ότι πρζπει να προωκθκοφν άμεςα ςυςτιματα όπωσ:
i.
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ και Ρλθροφόρθςθσ του Κοινοφ (Ρροωκείται από το Τμιμα Δθμοςίων
Ζργων μζςα από το πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. EASYWAY όπου και δίδεται ςυγχρθματοδότθςθ φψουσ 20%).
ii.
Ρροςωρινά – κινοφμενα Συςτιματα Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ και Ρλθροφόρθςθσ του Κοινοφ για
εργοτάξια ςτουσ αυτοκινθτοδρόμουσ (τα πρϊτα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται από το Τμιμα Δθμοςίων
Ζργων ςτον αυτοκινθτόδρομο Λευκωςίασ - Λεμεςοφ για τθν καταςκευι του κόμβου παρά το ΓΣΡ και τθν
διαπλάτυνςθ του αυτοκινθτοδρόμου ςε ζξι λωρίδεσ).
iii.
Συςτιματα Διαχείριςθσ Στόλου Οχθμάτων Δθμόςιων Μεταφορϊν (ζχει ενςωματωκεί ςτα Συμβόλαια
Ραραχϊρθςθσ για Δθμόςιεσ Μεταφορζσ και παρακολουκείται από το Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν).
iv.
Συςτιματα Ζκδοςθσ και Ακφρωςθσ Ειςιτθρίων (ζχει ενςωματωκεί ςτα Συμβόλαια Ραραχϊρθςθσ για
Δθμόςιεσ Μεταφορζσ και παρακολουκείται από το Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν).
v.
Σφςτθμα διαχείριςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ και πλθροφόρθςθσ κοινοφ (προωκείται από το Διμο
Λευκωςίασ).
Δράςθ 18.49
Δθμιουργία δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που είναι απαραίτθτο για τθν ανάπτυξθ από το δθμόςιο των
ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν ςε όλθ τθν Κφπρο.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Δθμοςίων Ζργων (ΤΔΕ)

9

Θα υλοποιθκεί μζςω του Δικτφου Δθμόςιων Υπθρεςιϊν (βλ. Μζτρο 6).
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Μζτρο 19- Ευφυζσ φςτθμα Διαχείριςθσ Νεροφ
Χριςθ των ΤΡΕ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων τθσ Κφπρου που κα βοθκιςει ςτθ
βελτίωςθ του χρόνιου υδατικοφ προβλιματοσ που αντιμετωπίηει θ Κφπροσ.
Οι ΤΡΕ παρζχουν τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν δικτφων διανομισ νεροφ και κατ’ επζκταςθ
θλεκτρονικι αναφορά βλαβϊν και αποτελεςματικι επιδιόρκωςθ τουσ. Επιπλζον, μποροφν να εγκαταςτακοφν
θλεκτρονικοί μετρθτζσ, οι οποίοι να μετροφν ςε πραγματικό χρόνο τθν κατανάλωςθ νεροφ για ςκοποφσ
ορκολογιςτικοφ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ των κατάλλθλων μζτρων ορκισ χριςθσ του νεροφ. Επίςθσ,
με τθν εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν αιςκθτιρων είναι δυνατι θ ςυλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τθν ποιότθτα
του νεροφ.
Το Τμιμα Αναπτφξεωσ Υδάτων (TAY) υποςτθρίηει άμεςα τθν αποτελεςματικι χριςθ των ΤΡΕ και προωκεί τα
ακόλουκα ζργα:
(α)

Σφςτθμα τθλεμετρίασ του ζργου του Νοτίου Αγωγοφ (από το 1994) το οποίο περιλαμβάνει ςτο παρόν
ςτάδιο όλο το Ζργο του Νοτίου Αγωγοφ, από τθν εκτροπι του ποταμοφ Διαρίηου μζχρι και τα
Κοκκινοχϊρια και ςυνδζκθκε με το υφιςτάμενο ςφςτθμα τθλεμετρίασ του Ζργου ΒαςιλικοφΡεντάςχοινου. Το ςφςτθμα περιλαμβάνει όργανα ςυλλογισ πλθροφοριϊν - Τερματικζσ Μονάδεσ (RTU,
Remote Terminal Units) ςε 78 ξεχωριςτά ςθμεία ς όλθ τθν ζκταςθ που καλφπτει το ζργο του Νοτίου
Αγωγοφ. Τζτοια όργανα, ζχουν τοποκετθκεί ςε όλα τα φράγματα ςε όλα τα αντλθτικά ςυγκροτιματα, ςε
ςτρατθγικά ςθμεία του κεντρικοφ νότιου αγωγοφ, ςε όλα τα διυλιςτιρια νεροφ και ςε οριςμζνεσ
υδατοδεξαμενζσ.
Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τισ Τερματικζσ Μονάδεσ (ταχφτθτα, πίεςθ και ποςότθτεσ νεροφ
ςτουσ αγωγοφσ, αποκθκευμζνθ ποςότθτα νεροφ ςτα φράγματα και τισ υδατοδεμενζσ, ποςότθτα και
ποιότθτα διυλιηόμενου νεροφ, κατάςταςθ λειτουργίασ των αντλιοςταςίων και βαλβίδων,
παρακολοφκθςθ τυχόν ειςόδου ςτα αντλιοςτάςια ανεπικφμθτων επιςκεπτϊν κ.α.) διαβιβάηονται ςτα
πζντε Ρεριφερειακά Κζντρα Συλλογισ Ρλθροφοριϊν δθλαδι εκείνα τθσ Λεμεςοφ, Κόρνου, Ορμιδειασ,
Χοιροκοιτίασ και Τερςεφάνου. Για διοικθτικοφσ και λειτουργικοφσ λόγουσ τα Ρεριφερειακά Κζντρα
Συλλογισ Ρλθροφοριϊν κατατάςςονται ςε δυο κατθγορίεσ, υδρευτικά και αρδευτικά, δθλαδι όςεσ και
οι κφριεσ χριςεισ του νεροφ του Νότιου Αγωγοφ.
Πλεσ οι πλθροφορίεσ διαβιβάηονται ςτθ ςυνζχεια από τα Ρεριφερειακά Κζντρα ςτο κζντρο Ελζγχου ςτα
κεντρικά γραφεία του Τμιματοσ Αναπτφξεωσ Υδάτων ςτθ Λευκωςία. Επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ
διαβιβάηονται τελικά και αποκθκεφονται ςτο Κζντρο Επεξεργαςίασ (MIS, Management Information
System) για αξιοποίθςθ και αξιολόγθςθ τουσ από τισ διάφορεσ Υπθρεςίεσ του Τμιματοσ Αναπτφξεωσ
Υδάτων. Με τθν εφαρμογι τθσ τθλεμετρίασ ςτον Νότιο Αγωγό, επιτυγχάνονται:
 Θ βελτιςτοποίθςθ ςτθν κατανομι του νεροφ, ιδίωσ ςε περιόδουσ ανομβρίασ.
 Ο άμεςοσ και αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του όλου Ζργου με αποτζλεςμα τθν
ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν νεροφ.
 Θ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ του ζργου του Νοτίου Αγωγοφ.
 Θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των φραγμάτων, αντλιοςταςίων, αγωγϊν κτλ.
 Επιπρόςκετα, ςτο Σφςτθμα Τθλεμετρίασ κα αποκθκεφονται τα διάφορα δεδομζνα τα οποία κα
χρθςιμοποιοφνται ςτα πλαίςια μελετϊν για νζα υδατικά ζργα.

(β)

Ρρομικεια, εφαρμογι, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ Ολοκλθρωμζνου Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ
Ρλθροφοριϊν (GIS).
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Τα Συμβοφλια Υδατοπρομικειασ υποςτθρίηουν άμεςα τθν αποτελεςματικι χριςθ των ΤΡΕ οι οποίεσ βοθκοφν
ςτθ γριγορθ πλθροφόρθςθ και διαχείριςθ του δικτφου φδρευςθσ, ϊςτε να παίρνονται τα μζτρα που
χρειάηονται για να μειωκοφν τα ζξοδα διαχείριςθσ του δικτφου φδρευςθσ (εργατικά), να περιοριςτοφν οι
απϊλειεσ νεροφ ςτο δίκτυο και να υπάρχει άμεςθ πλθροφόρθςθ τόςο κατά τθ διάρκεια των εργάςιμων ωρϊν
όςο και κατά τθ διάρκεια των μθ εργάςιμων ωρϊν, αργιϊν κλπ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ το Συμβοφλιο
Υδατοπρομικειασ Λευκωςίασ προωκεί τα ακόλουκα ζργα:
(γ)

Εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ τθλεμζτρθςθσ για τθ διαχείριςθ του υδρευτικοφ δικτφου, το
οποίο επί του παρόντοσ μπορεί να λαμβάνει πλθροφόρθςθ ςε ςχζςθ με τθ ροι και τθν πίεςθ ςτουσ
αγωγοφσ ςτισ περιοχζσ φδρευςθσ και τισ ποςότθτεσ νεροφ ςτισ δεξαμενζσ.

(δ)

Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ AMR ςε δοκιμαςτικι βάςθ ςε περιοχι εντόσ των ορίων του για 86 οικιακοφσ
μετρθτζσ. Οι μετρθτζσ καταγράφουν τθν κατανάλωςθ νεροφ και τθν αποςτζλλουν μζςω αςφρματου
δικτφου ςτο κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ του δικτφου για επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ. Το ςφςτθμα
αυτό ζχει ενταχκεί ςτα πλαίςια Ευρωπαϊκοφ Ερευνθτικοφ προγράμματοσ (Autoleak) και ςτοχεφει ςτθν
αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων τεχνολογιϊν και τθσ δυνατότθτασ τυποποίθςθσ των μετρθτϊν αφοφ επί
του παρόντοσ κάκε εταιρεία προωκεί τθ δικι τθσ τεχνολογία.

Οι μελλοντικζσ δράςεισ που κα αναλθφκοφν από το Τμιμα Αναπτφξεωσ Υδάτων (TAY) για τθν επίτευξθ του πιο
πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 19.1
Θ 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).
Οι μελλοντικζσ δράςεισ που κα αναλθφκοφν από τα Συμβοφλια Υδατοπρομικειασ για τθν επίτευξθ του πιο
πάνω μζτρου είναι:
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 (εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ που κα
λαμβάνει μετριςεισ για τθν ποιότθτα του νεροφ ςε επιλεγμζνα ςθμεία πχ ςυγκζντρωςθ χλωρίου και ανάλογα
με τθ μζτρθςθ κα ρυκμίηεται θ απολφμανςθ του νεροφ). Επιπλζον, το ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ κα εφοδιαςτεί
και με κατάλλθλεσ βαλβίδεσ 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 για να περιοριςτεί το εφροσ τθσ περιοχισ όπου
εντοπίηεται κάποιο πρόβλθμα και ςυνεπακόλουκα να περιορίηεται και ο χρόνοσ για τον ακριβι εντοπιςμό του
ςθμείου (πχ διαρροι) ςτο δίκτυο φδρευςθσ.
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Δράςθ 19.6
Ριλοτικι 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), ϊςτε να
εξαχκοφν τα ςυμπεράςματα που κα βοθκιςουν ςτθ ςφγκριςθ οφζλουσ και κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ. Τζτοια
ςυςτιματα μποροφν να γίνουν (χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια υποδομι) για να καλφπτουν τισ ανάγκεσ
οργανιςμϊν θλεκτροδότθςθσ και φδρευςθσ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Αναπτφξεωσ Υδάτων
Συμβοφλια Υδατοπρομικειασ
ΑΘΚ
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Μζτρο 20 – Τιοκζτθςθ Πλαιςίου Σθλε-εργαςίασ
Θ τθλε-εργαςία επιτρζπει τθν εργαςία χωρίσ ο εργαηόμενοσ να χρειάηεται να μετακινθκεί και να είναι φυςικά
παρόν ςτον χϊρο εργαςίασ. Με τθν αποφυγι των μετακινιςεων θ κοινωνία δεν επιβαρφνεται με τα ζξοδα
μετακίνθςθσ, αλλά οφτε και από τισ εκπομπζσ του CO2 που προκαλοφνται τόςο από τθν μετακίνθςθ τθν ίδια
όςο και από τθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ που προκαλείται. Επιπρόςκετα, οι επιχειριςεισ και οι δθμόςιοι
οργανιςμοί κα εξοικονομοφν εργαςιακό χϊρο με όλα τα ςυνεπαγόμενα οικονομικά οφζλθ. Ταυτόχρονα, θ
τθλε-εργαςία κα βοθκιςει ςυγκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (πολφτεκνουσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ,
μονογαμικζσ οικογζνειεσ) να ενταχκοφν ςτο εργατικό δυναμικό και ςυνεπϊσ να είναι πιο ενεργοί και
παραγωγικοί πολίτεσ. Επιπρόςκετα, κα δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για να ανακεωρθκοφν κάποιεσ άλλεσ
κοινωνικζσ πολιτικζσ προσ όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. Για παράδειγμα, ςτο κζμα τθσ άδειασ μθτρότθτασ,
θ άδεια φυςικισ παρουςίασ από τον εργαςιακό χϊρο κα μπορεί να παρατακεί νοουμζνου ότι θ μθτζρα κα
μπορεί να εργάηεται κάποιεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ από το χϊρο φροντίδασ του παιδιοφ τθσ. Επιπλζον, θ
κεςμοκζτθςθ τθσ τθλε-εργαςίασ μπορεί να δθμιουργιςει και τισ προχποκζςεισ για χοριγθςθ και άδειασ
πατρότθτασ χωρίσ οικονομικό κόςτοσ για τον εργοδότθ.
Οι μελλοντικζσ δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 20.1
Υιοκζτθςθ πλαιςίου που να διζπει τθν τθλε-εργαςία. Το πλαίςιο αυτό να ρυκμίηει μεταξφ άλλων κζματα που
αφοροφν ςτον τρόπο υλοποίθςθσ τθσ τθλε-εργαςίασ, ςυμβάςεισ μεταξφ εργοδότθ και εργοδοτοφμενου,
εργατικϊν ατυχθμάτων, κλπ. Θα πρζπει επίςθσ να κακορίηει τισ κατθγορίεσ εργαςίασ όπου μπορεί να
εφαρμοςτεί θ τθλε-εργαςία.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ (ΤΔΔΡ)
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ
Κοινωνικοί Εταίροι
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Μζτρο 21 –Επικοινωνιακό Πλάνο
Θ ψθφιακι ςτρατθγικι για να ςτεφκεί με επιτυχία κα πρζπει να υιοκετθκεί από όλουσ τουσ φορείσ τθσ
κυπριακισ κοινωνίασ, οι οποίοι κα πρζπει να τθν ςτθρίξουν ζμπρακτα. Οι δυνθτικοί χριςτεσ δεν κα
αξιοποιιςουν τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ αν δεν γνωρίηουν ότι υπάρχουν και τι μποροφν να τουσ
προςφζρουν.
Οι μελλοντικζσ δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου είναι:
Δράςθ 21.1
Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν επικοινωνιακοφ γραφείου για να καταρτίςει λεπτομερζσ επικοινωνιακό πλάνο
προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν κυπριακι κοινωνία με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για :
i.
Τισ δυνατότθτεσ των ΤΡΕ και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ χριςθ τουσ,
ii.
τισ διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και πωσ μποροφν να τισ αξιοποιιςουν ςτισ κακθμερινζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ,
iii.
τισ πθγζσ απόκτθςθσ γνϊςθσ και ικανότθτασ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, και
iv.
τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ πρόςβαςθσ.
Το επικοινωνιακό πλάνο κα περιλαμβάνει:
i.
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ «Ψθφιακι Κφπροσ», ςτθν οποία να παρουςιάηεται θ ψθφιακι ςτρατθγικι και οι
δράςεισ που περιλαμβάνει. Θ ιςτοςελίδα κα ενεργεί ωσ παρατθρθτιριο με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ
και ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκομζνων για τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτθν Κφπρο και
τθν πρόοδο των διαφόρων δράςεων τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ. Θ ιςτοςελίδα κα περιλαμβάνει
ςτατιςτικά δεδομζνα, τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα των ΤΡΕ, ςυνδζςεισ με φορείσ και
επιχειριςεισ και γενικά πλθροφορίεσ, μζτρα, μελζτεσ ζργα και εκδθλϊςεισ οι οποίεσ προωκοφν και
αναπτφςςουν τθν χριςθ και τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Επιπλζον, θ ιςτοςελίδα κα περιλαμβάνει και
κοινωνικά δίκτυα που να απευκφνονται ςε διαφορετικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (πχ νεολαία, επιχειριςεισ
κλπ), ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυνειςφορά των πολιτϊν ςε τομείσ τθσ ςτρατθγικισ που τουσ αφοροφν. Με
αυτό τον τρόπο δθμιουργοφνται νζα κανάλια επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ Κυβζρνθςθσ και
πολίτθ που βοθκοφν ςτον εκςυγχρονιςμό και ςτθ διατιρθςθ μιασ ζξυπνθσ ηωντανισ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ. Επίςθσ, θ ιςτοςελίδα κα λαμβάνει υπόψθ τθν προςβαςιμότθτα από τισ ευάλωτεσ ομάδεσ
του πλθκυςμοφ.
ii.
Εκςτρατείεσ για ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (δθμοςίευςθ άρκρων ςε
εφθμερίδεσ και άλλα ζντυπα μζςα, μζςω ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ).
iii.
Ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω τθσ διεξαγωγισ ςυνεδρίων, εργαςτθρίων και ςεμιναρίων.
iv.
Διοργάνωςθ ςυναντιςεων/εργαςτθρίων/θμερίδων προσ διαςφάλιςθ τθσ ζντονθσ και ενεργισ
ςυμμετοχισ των ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ.
v.
Διοργάνωςθ ςυναντιςεων/εργαςτθρίων/θμερίδων με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν
«πράςινθ χριςθ των ΤΡΕ». Να παρουςιάηονται διάφορεσ οικολογικζσ λφςεισ, τα οφζλθ τουσ, οι πικανοί
τρόποι χρθματοδότθςθσ ι επιδότθςθσ τουσ.
vi.
Ετοιμαςία ενθμερωτικϊν εντφπων για κάποιεσ από τισ ςθμαντικότερεσ, για τον πολίτθ δράςεισ που
περιλαμβάνει θ ςτρατθγικι. Τα ζντυπα αυτά να φτάνουν ςτον πολίτθ, μζςω μθνιαίων λογαριαςμϊν (ςε
ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ).
vii.
Κακιζρωςθ βδομάδασ /μινα δεξιοτιτων: θ δράςθ αυτι κα απευκφνεται ςε ολόκλθρο τον πλθκυςμό τθσ
Κφπρου και κατά τθ διάρκεια τθσ διάφοροι φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, ακαδθμαϊκά
ιδρφματα και επιχειριςεισ κα διοργανϊνουν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ των πολιτϊν και των εργαηομζνων
για τθν αξία και χρθςιμότθτα των ψθφιακϊν δεξιοτιτων.
Δράςθ 21.2
Δθμιουργία κϊδικα ψθφιακϊν δικαιωμάτων και χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, όπου κα επεξθγοφνται
τα δικαιϊματα των πολιτϊν όπωσ αυτά απορρζουν από τθ νομοκεςία. Επιπρόςκετα, κα παρουςιάηονται
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διάφορεσ καλζσ πρακτικζσ χριςθσ του Διαδικτφου και των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (περιλαμβανομζνων και
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν/αγορϊν), με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ χριςθ από παιδιά.
Δράςθ 21.310
Δθμιουργία «Χάρτθ Τιμϊν Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν», ο οποίοσ κα είναι δθμόςια διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα
«Ψθφιακι Κφπροσ». Σε αυτό τον ιςτοχϊρο κα αναλφονται οι ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από
τουσ διάφορουσ παροχείσ, ζτςι ϊςτε όλοι οι πολίτεσ να ζχουν καλφτερθ εικόνα του κόςτουσ και των
ωφελθμάτων των υπθρεςιϊν που μποροφν να επιλζξουν. Συγκεκριμζνα, μποροφν να αναλφονται και να
ςυγκρίνονται τα ζξθσ:
i. Ρροϊόντα ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν (πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ψθφιακι τθλεόραςθ, κλπ) κατά παροχζα
και τα χαρακτθριςτικά τουσ,
ii. κόςτοσ υπθρεςιϊν κατά προϊόν και κατά υπθρεςία (βαςικά πακζτα, επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ, κλπ),
iii. ειδικζσ προςφορζσ κατά παροχζα,
iv. ειδικά προϊόντα για άτομα που ανικουν ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
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Μζτρο 22 – Ενίςχυςθ υντονιςτικοφ Φορζα
Θ επιτυχισ εφαρμογι τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ικανότθτα του
ςυντονιςτικοφ φορζα, δθλαδι του Τμιματοσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν
και Ζργων. Για να μπορζςει το ΤΘΕ να επιτελζςει με επιτυχία το ρόλο αυτό που περιλαμβάνει τθν
παρακολοφκθςθ και το γενικό ςυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ, τθ διαχείριςθ του επικοινωνιακοφ
πλάνου, τθν αξιολόγθςθ τον αντίκτυπο από τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ, τθ ςυνεχι διαβοφλευςθ
με τουσ επικεφαλείσ φορείσ των δράςεων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ και δυνθτικοφσ επικεφαλείσ φορείσ νζων
δράςεων και τθν ενεργό ςυμμετοχι ςε διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ επιτροπζσ που αφοροφν τθν ψθφιακι
ςτρατθγικι, πρζπει να ζχει ιςχυρι πολιτικι ςτιριξθ για προϊκθςθ και ςυντονιςμό τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ
και να διακζτει τον απαραίτθτο αρικμό προςωπικοφ και τουσ οικονομικοφσ πόρουσ που χρειάηεται.
Για τον πιο πάνω ςκοπό, το Υπουργικό Συμβοφλιο με τθν Απόφαςθ του με αρικμό 68.442 και θμερομθνία 18
Φεβρουαρίου 2009 ενζκρινε καταρχιν τθ δθμιουργία τεςςάρων νζων οργανικϊν κζςεων ςτο ΤΘΕ, οι οποίεσ
όμωσ μζχρι ςιμερα δεν ζχουν περιλθφκεί ςτον προχπολογιςμό του Τμιματοσ.
Για τθν επίτευξθ του πιο πάνω μζτρου κα αναλθφκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ:
Δράςθ 22.1
Το Υπουργικό Συμβοφλιο κα επαναεπιβεβαιϊςει τθν απόφαςθ του για τθ δθμιουργία τεςςάρων νζων
οργανικϊν κζςεων ςτο ΤΘΕ και κα καλζςει τον Υπουργό Οικονομικϊν να τισ ςυμπεριλάβει ςτον επόμενο
προχπολογιςμό.
Δράςθ 22.2
Το Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ κα αξιολογιςει τισ πρόςκετεσ ανάγκεσ του ΤΘΕ ςε προςωπικό
και κα υποβάλει ςχετικζσ προτάςεισ.

Αρμόδιοσ Φορζασ
Τμιμα Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΘΕ)
Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ (ΤΔΔΡ)
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Πίνακασ 1- υςχετιςμόσ Μζτρων Ψθφιακισ τρατθγικισ και τρατθγικϊν Κατευκφνςεων Ψθφιακοφ Θεματολογίου για τθν Ευρϊπθ

Μζτρα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ρροϊκθςθ ςτακεροφ ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου.
Αδειοδότθςθ Αςφρματων Δικτφων
Ρροϊκθςθ του Ανταγωνιςμοφ και Μείωςθ
Τιμϊν
Δθμιουργία Ραγκφπριου Δικτφου Οπτικϊν
Ινϊν ςτο Υποςτατικό (Fiber to the Home FTTH)
Αςφάλεια Δικτφων και Ρλθροφοριϊν
Δίκτυο Δθμόςιων Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Θλεκτρονικι Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Θλεκτρονικι Υγεία
Θλεκτρονικι Ταυτότθτα και Θλεκτρονικζσ
Υπογραφζσ
Χριςθ των ΤΡΕ για Ρροβολι τθσ
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου
Θλεκτρονικόσ Τουριςμόσ
Δθμιουργία Ράρκου τθσ Γνϊςθσ
Ενδυνάμωςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Εκνικό Ρρόγραμμα Ευρυηωνικισ
Διείςδυςθσ
Ψθφιακι Ραιδεία
Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα
Ευφυζσ Σφςτθμα Μεταφορϊν
Ευφυζσ Σφςτθμα Διαχείριςθσ Νεροφ
Υιοκζτθςθ του Ρλαιςίου Τθλε-εργαςίασ
Επικοινωνιακό Ρλάνο
Ενίςχυςθ του Συντονιςτικοφ Φορζα

φφηουςα
ενιαία
ψθφιακι
αγορά

τρατθγικζσ Κατευκφνςεισ Ψθφιακοφ Θεματολογίου για τθν Ευρϊπθ
Βελτίωςθ του
ΔιαλειτουρΣαχεία και
Ζρευνα
Εμπιςτοψθφιακοφ
γικότθτα
υπερταχεία
και
ςφνθ και
αλφαβθτιςμοφ, των
και
πρόςβαςθ ςτο
καινοαςφάλεια
δεξιοτιτων και τθσ
πρότυπα
Διαδίκτυο
τομία
κοινωνικισ ζνταξθσ

Οφζλθ για τθν
ευρωπαϊκι
κοινωνία χάρθ
ςτθ χριςθ ΣΠΕ
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