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Σχετικά με τον δείκτη DESI
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών και δημοσιεύει
ετήσιες εκθέσεις για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) από το 2014. Κάθε χρόνο,
οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τα προφίλ των χωρών, τα οποία βοηθούν τα κράτη μέλη να εντοπίζουν
τομείς δράσης προτεραιότητας, και θεματικά κεφάλαια όπου αναλύονται σε επίπεδο ΕΕ οι βασικοί
τομείς ψηφιακής πολιτικής.
Το 2021 η Επιτροπή προσάρμοσε τον δείκτη DESI ώστε να αντικατοπτρίζει τις δύο σημαντικές
πρωτοβουλίες πολιτικής που θα έχουν αντίκτυπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ τα επόμενα
χρόνια: τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την Ψηφιακή Πυξίδα για την ψηφιακή
δεκαετία.
Η Επιτροπή, με στόχο την ευθυγράμμιση του δείκτη DESI με τα τέσσερα κύρια σημεία και τους
στόχους στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πυξίδας, τη βελτίωση της μεθοδολογίας και τη συνεκτίμηση των
πλέον πρόσφατων τεχνολογικών και πολιτικών εξελίξεων, προέβη σε μια σειρά αλλαγών στην έκδοση
του δείκτη DESI για το 2021. Οι δείκτες διαρθρώνονται πλέον γύρω από τους τέσσερις κύριους τομείς
της Ψηφιακής Πυξίδας, οι οποίοι αντικαθιστούν την προηγούμενη δομή των πέντε παραμέτρων. 11
από τους δείκτες του DESI 2021 μετρούν στόχους που τίθενται στην Ψηφιακή Πυξίδα. Στο μέλλον ο
δείκτης DESI θα ευθυγραμμιστεί ακόμη περισσότερο με την Ψηφιακή Πυξίδα, ώστε να διασφαλίζεται
ότι οι εκθέσεις θα καλύπτουν το σύνολο των στόχων.
Επίσης, ο δείκτης DESI περιλαμβάνει πλέον δείκτη ο οποίος μετρά το επίπεδο της στήριξης που
παρείχαν στις εταιρείες οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες ΤΠΕ για τη λήψη μέτρων φιλικότερων προς το
περιβάλλον (ΤΠΕ για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα) και τη διείσδυση υπηρεσιών gigabit, συν το
ποσοστό των εταιρειών που προσφέρουν κατάρτιση σε θέματα ΤΠΕ και χρησιμοποιούν ηλεκτρονική
τιμολόγηση.
Η βαθμολογία και η κατάταξη βάσει του δείκτη DESI κατά τα προηγούμενα έτη υπολογίστηκαν εκ
νέου για όλες τις χώρες ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές στην επιλογή των δεικτών και οι
διορθώσεις που έγιναν στα δεδομένα επί των οποίων βασίζονται οι εν λόγω δείκτες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τον δείκτη DESI: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Επισκόπηση
Κύπρος

ΕΕ

κατάταξη βαθμολογία βαθμολογία

ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021

21

43,5

50,7

Η Κύπρος κατατάσσεται 21η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2021.
Η Κύπρος έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, αν και
στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της
ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος της προόδου της αφορά τη συνδεσιμότητα.
Η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών
επικοινωνιών, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και έχει
υψηλή βαθμολογία (67 %) στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί
το μεγαλύτερο μέρος των καινοτόμων ζωνών συχνοτήτων του εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ
φάσματος 5G. Ωστόσο, η χώρα βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς τη διείσδυση
γρήγορης ευρυζωνικότητας, ενώ σχεδόν ένας στους δύο Κύπριους δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές
δεξιότητες. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, η προσφορά ειδικών ΤΠΕ
εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ.
Το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής1 είναι υπεύθυνο για την
εφαρμογή της «Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2020-2030)», η οποία θα επιταχύνει τον
ψηφιακό της μετασχηματισμό. Η στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, συνάδει με τους
στόχους που προτείνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η
ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία»2 και πρόκειται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική
ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Η κυπριακή στρατηγική στοχεύει i) στην επίτευξη του ψηφιακού
μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)· ii) στην προώθηση του
ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα· iii) στη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δικτύων
υψηλής ταχύτητας· iv) στην προώθηση μιας προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας που θα
1
2

www.dmrid.gov.cy
COM(2021) 118 final

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021
Κύπρος
έχει τις δεξιότητες να ενστερνιστεί τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό· και v) στην προώθηση της
καινοτομίας σύμφωνα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.
Η Κύπρος εκπονεί επί του παρόντος «σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες» με στόχο την
ανάπτυξη και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Στόχος του
σχεδίου δράσης είναι i) να δημιουργήσει μια ανοιχτή και προσβάσιμη ψηφιακή κοινωνία, η οποία
θα αποκομίζει πλήρως τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ii) να ενισχύσει τις βασικές
ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού, τα επίπεδα των οποίων έχουν
μειωθεί πρόσφατα και iii) να λειτουργήσει ως μοχλός για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης.
Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κυπριακής Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων
Εργασίας3. Ο μηχανισμός εφαρμογής των εν λόγω δράσεων περιλαμβάνει στοιχεία από τον δημόσιο
τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα.
Τον Μάιο του 2019 η Κύπρος θέσπισε τη νέα «Bιομηχανική Πολιτική της Κύπρου»4. Τον Ιανουάριο
του 2020 η κυβέρνηση ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)5, ενώ από το 2012
εφαρμόζεται στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει προτείνει μια νέα,
αναθεωρημένη στρατηγική κυβερνοασφάλειας, η οποία θα εγκριθεί από το Υπουργείο Επικοινωνιών
και το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα τέλη του 2021. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών, μαζί με την
επιτυχή υλοποίηση των δράσεων ψηφιακής μετάβασης που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), θα παράσχουν μια καλή βάση για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των
επιχειρήσεων.

Ο ψηφιακός τομέας στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου
Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 1,2 δισ. EUR, το ΣΑΑ της Κύπρου (εφεξής: σχέδιο)
θα υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη μετριάζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και, παράλληλα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τον
μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Για τον σκοπό
αυτό, το σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση που υπερβαίνουν τον
ψηφιακό στόχο του 20 %, φτάνοντας το 23 %, ύψους δηλαδή περίπου 282 εκατ EUR.
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Το σχέδιο αναπτύχθηκε γύρω από πέντε άξονες πολιτικής: i) υγεία και πολιτική προστασία· ii)
μετάβαση στην πράσινη οικονομία· iii) ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·
iv) ψηφιακός μετασχηματισμός· και v) αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και
ανθρώπινο κεφάλαιο. Περιέχει 13 συνιστώσες. Οι σημαντικότερες συνεισφορές στην ψηφιακή
μετάβαση προέρχονται από τις συνιστώσες 4.1 (αναβάθμιση υποδομών για συνδεσιμότητα) και
4.2 (προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). Η συνιστώσα 3.4 (εκσυγχρονισμός του
δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
δικαστικού συστήματος και καταπολέμηση της διαφθοράς) αφορά, μεταξύ άλλων, την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και τις έξυπνες πόλεις, ενώ η συνιστώσα 3.5 (διασφάλιση της
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας) εστιάζει στη δημοσιονομική και
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Μέτρα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση περιλαμβάνονται σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες
συνιστώσες: i) ψηφιακός μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και ψηφιακές
δεξιότητες στη συνιστώσα 5.1 (εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος)· ii) ψηφιοποίηση επιχειρήσεων στη συνιστώσα 3.3 (ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων)· iii) ηλεκτρονική υγεία στη συνιστώσα 1.1 (ανθεκτικό
και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας)· iv) ευφυή
συστήματα μεταφορών (ITS) στη συνιστώσα 2.2 (βιώσιμες μεταφορές)· v) έξυπνοι μετρητές,
έξυπνα δίκτυα και διαχείριση υδάτων τόσο στη συνιστώσα 2.1 (κλιματική ουδετερότητα,
ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όσο και στη συνιστώσα 2.3
(έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων)· καθώς και vi) ορισμένα μέτρα στη συνιστώσα 5.2
(αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία, κοινωνική πρόνοια και ένταξη).
Το σχέδιο περιλαμβάνει υποβρύχια σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ένα πολυκρατικό
έργο για την περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας.

6

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021
Κύπρος

1 Ανθρώπινο κεφάλαιο
Κύπρος

ΕΕ

1 Ανθρώπινο
κεφάλαιο

κατάταξη

βαθμολογία

βαθμολογία

ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021

23

39,7

47,1

ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2019
50%

1α1 Τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Κύπρος
ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2020
45%

ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2021
45%

ΕΕ
ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2021
56%

% των ατόμων

2017

2019

2019

2019

1α2 Ψηφιακές δεξιότητες πέραν των βασικών

19%

25%

25%

31%

% των ατόμων

2017

2019

2019

2019

1α3 Τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού

54%

46%

46%

58%

% των ατόμων

2017

2019

2019

2019

1β1 Ειδικοί ΤΠΕ

3,2%

2,7%

3,1%

4,3%

% των εργαζομένων ηλικίας 15-74 ετών

2018

2019

2020

2020

1β2 Γυναίκες ειδικοί ΤΠΕ

19%

19%

18%

19%

% των ειδικών στις ΤΠΕ

2018

2019

2020

2020

1β3 Επιχειρήσεις που παρέχουν κατάρτιση ΤΠΕ

26%

31%

25%

20%

% των επιχειρήσεων

2018

2019

2020

2020

1β4 Πτυχιούχοι ΤΠΕ

2,7%

2,6%

2,9%

3,9%

% των πτυχιούχων

2017

2018

2019

2019

Η Κύπρος κατατάσσεται 23η στην ΕΕ όσον αφορά την παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου και
βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες των Κύπριων παραμένουν
κάτω από τον μέσο όρο του 56 % στην ΕΕ, καθώς μόλις το 45 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών
έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το 25 % του πληθυσμού έχει ψηφιακές δεξιότητες
πέραν των βασικών και το 46 % έχει βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού, έναντι μέσου όρου 31 %
και 58 % στην ΕΕ, αντίστοιχα. Παρά τη μικρή πρόοδο που σημειώθηκε σε σύγκριση με το 2019, το
ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο
της ΕΕ (3,1 % έναντι 4,3 %). Με συνολικό ποσοστό 18 % ειδικών σε θέματα ΤΠΕ, η Κύπρος αγγίζει
σχεδόν τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται σε 19 %. Ωστόσο, το μερίδιο των γυναικών ειδικών σε
θέματα ΤΠΕ στην Κύπρο έχει αυξηθεί από το 2019: Επιπλέον, οι πτυχιούχοι ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν
το 2,9 % του συνόλου των πτυχιούχων, έναντι μέσου όρου 3,9 % στην ΕΕ.
Το «σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες» που εκπονείται επί του παρόντος από το
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής περιλαμβάνει δράσεις για την
ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ευθυγράμμιση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της βιομηχανίας. Περιλαμβάνει επίσης την
προώθηση της εκπαίδευσης στους κλάδους STEM και επαγγελματικών διαδρομών με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών ΤΠΕ στην αγορά, καθώς και την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού τόσο του δημόσιου
όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το σχέδιο αυτό προωθεί επίσης τη νοοτροπία διά βίου μάθησης και την
καινοτομία, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.
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Το «σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες» θα εφαρμοστεί κατά τρόπο συμπληρωματικό
από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με διάφορους
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις,
θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ακαδημίας.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της
Κύπρου υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας για εκπαιδευτικούς»6 με στόχο την
ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών. Προωθεί την
αποτελεσματική χρήση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας
και μάθησης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδιάζει να εφαρμόσει το πρόγραμμα κατά τα επόμενα 4
σχολικά έτη, με στόχο να αυξήσει τον αριθμό των εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών και με εκτιμώμενο
ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 100 000 EUR.
Όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή εβδομάδα
προγραμματισμού 2020, πραγματοποιώντας σχετικές δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία αυτή
προσέλκυσε περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα που συμμετείχαν σε 70 000 και πλέον δραστηριότητες,
σε περισσότερες από 80 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2020 η Κύπρος διοργάνωσε 51
δραστηριότητες, λιγότερες από το 2019 λόγω των περιορισμών της νόσου COVID-19, και υποδέχθηκε
2 100 συμμετέχοντες. Στις εν λόγω εκδηλώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν
σε σχολεία (88 %), υπήρξε ισόρροπο ποσοστό συμμετοχής μεταξύ ανδρών και γυναικών (51 %
γυναίκες).
Η Κύπρος δρομολόγησε πολλές πρωτοβουλίες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).
Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει στόχο να βελτιώσει τη συνάφεια της ΕΕΚ με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και να ενισχύσει την ελκυστικότητά της. Ωστόσο, η συμμετοχή στην ανώτερη
δευτεροβάθμια ΕΕΚ παραμένει χαμηλή. Η Κύπρος δημιούργησε νέες εγκαταστάσεις, αναβάθμισε τον
εξοπλισμό, εκσυγχρόνισε τα προγράμματα σπουδών και καθιέρωσε νέα μαθήματα για την καλύτερη
κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα τεχνικής εκπαίδευσης
έλαβαν νέα ώθηση και οι απόφοιτοί τους έχουν υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας. Η Κύπρος
εκσυγχρονίζει επίσης το σύστημα μαθητείας της, προσφέροντας μαθησιακές διαδρομές με
προοπτικές για τους σπουδαστές τους.
Η Κύπρος αναπτύσσει και προωθεί πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Ωστόσο, θα ήταν επωφελές να καταβληθεί πρόσθετη προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση της
ικανότητας και της χρησιμότητας της ΕΕΚ, ώστε να προωθηθεί η ΕΕΚ ως ελκυστική επιλογή τόσο για
τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Χρειάζεται επίσης πρόσθετη ώθηση για την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς,
ενώ η έρευνα θα πρέπει να τροφοδοτεί τη διαδικασία δημιουργίας νέων μαθημάτων. Είναι πολύ
σημαντικό να εκσυγχρονιστεί η σχολική υποδομή και να βελτιωθεί η ψηφιακή της ικανότητα,
παράλληλα με την παροχή περαιτέρω υποστήριξης στην Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων
Εργασίας για την υλοποίηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σημαντικό σημείο 2020: Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα
Κατάρτισης
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ)(7)) προωθεί τη δημιουργία
ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης που περιγράφονται
6

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3149%3A2021-02-15-07-3316&catid=34%3A2010-06-02-08-27-34&Itemid=65&lang=el
7

https://www.anad.org.cy/wps/portal/hrda/hrdaExternal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPTw8
HD0s_Q383F3DjAwCLVydTV2CLY39XUz0w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAbztbrg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE
h/
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παρακάτω με στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις.








Τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στοχεύουν στην παροχή κινήτρων
στους εργοδότες ώστε να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ενδοεταιρικά προγράμματα
κατάρτισης προκειμένου να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης
ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά το προσωπικό της. Το 2020 οι συμμετοχές έφτασαν
τις 463 σε 52 προγράμματα, με συνολικές δαπάνες ύψους 116 000 EUR.
Τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό στοχεύουν στην
παροχή κινήτρων στους εργοδότες ώστε να συμμετέχουν με το προσωπικό τους σε
προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του 2020 υπήρχαν τρεις
συμμετέχοντες σε τρία προγράμματα κατάρτισης σε ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες, με
συνολικές δαπάνες ύψους 8 000 EUR.
Τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη στοχεύουν στην παροχή
συνεχούς κατάρτισης μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που παρέχονται από
πιστοποιημένα δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Κάθε κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί επίσης να δέχεται ανέργους εγγεγραμμένους στη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του 2020 οι συμμετοχές έφτασαν
τις 185 (183 εργαζόμενοι και 2 άνεργοι) σε 20 προγράμματα κατάρτισης σε ΤΠΕ και
ψηφιακές δεξιότητες, με συνολικές δαπάνες ύψους 98 000 EUR.
Τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας στοχεύουν στην
παροχή συνεχούς κατάρτισης με στόχο την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης σε συγκεκριμένα, υψηλής
προτεραιότητας θέματα που υλοποιούνται από δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα
επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια του 2020 υπήρχαν 61 συμμετέχοντες σε
τρία προγράμματα κατάρτισης σε ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες, με συνολικές δαπάνες
ύψους 97 000 EUR.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου
Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων συγκαταλέγεται στους κύριους στόχους των μέτρων της
συνιστώσας 5.1 του σχεδίου, το οποίο διαθέτει 24 εκατ. EUR στην ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων. Στα προβλεπόμενα μέτρα περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων
διδασκαλίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη νέου
εκπαιδευτικού υλικού, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε
ψηφιακό εξοπλισμό για τα σχολεία. Παράλληλα, η Κύπρος εκπονεί επί του παρόντος σχέδιο
δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε
όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας διοίκησης, των
επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
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2 Συνδεσιμότητα
Κύπρος

2 Συνδεσιμότητα
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2021

ΕΕ

κατάταξη

βαθμολογία

βαθμολογία

24

41,8

50,2

ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2019

Κύπρος
ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2020

ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2021

ΕΕ
ΔΕΙΚΤΗΣ
DESI 2021

2α1 Συνολική διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών
επικοινωνιών

85%

87%

92%

77%

% των νοικοκυριών

2018

2019

2020

2020

2α2 Διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών
ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps

2%

2%

3%

34%

% των νοικοκυριών

2018

2019

2020

2020

2α3 Διείσδυση ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps

A/A

<0,01%

<0,01%

1,3%

2019

2020

2020

% των νοικοκυριών

2β1 Κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής
ταχύτητας (NGA)

90%

100%

100%

87%

% των νοικοκυριών

2018

2019

2020

2020

2β2 Κάλυψη σταθερών δικτύων πολύ υψηλής
χωρητικότητας (VHCN)

1%

10%

26%

59%

% των νοικοκυριών

2018

2019

2020

2020

2γ1 Κάλυψη 4G

97,2%

99,6%

99,6%

99,7%

% των κατοικημένων περιοχών

2018

2019

2020

2020

2γ2 Ετοιμότητα για 5G

0%

0%

67%

51%

Εκχωρηθέν φάσμα ως ποσοστό (%) του συνολικού εναρμονισμένου
φάσματος 5G

2019

2020

2021

2021

2γ3 Κάλυψη 5G

A/A

A/A

% των κατοικημένων περιοχών

0%

14%

2020

2020

2γ4 Διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών

74%

79%

79%

71%

% των ατόμων

2018

2019

2019

2019

2δ1 Δείκτης τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων

A/A

Βαθμός (0-100)

37

42

69

2019

2020

2020

Στη συνδεσιμότητα, η Κύπρος κατατάσσεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ και, ως εκ
τούτου, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρουσιάζει καλές επιδόσεις όσον αφορά την
κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA) (με ποσοστό 100 % κατατάσσεται
πρώτη, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του 87 % στην ΕΕ). Η Κύπρος κατατάσσεται επίσης πάνω από τον
μέσο όρο της ΕΕ στη συνολική διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών (92 % έναντι 77 %).
Από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να υστερεί στη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών
ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, στην κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και
στον δείκτη τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων, όπου βρίσκεται στις χαμηλότερες σειρές κατάταξης της
ΕΕ. Όσον αφορά την κάλυψη VHCN, η Κύπρος παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση το 2020, από
ποσοστό 10 % σε 26 %. Ωστόσο, η κάλυψη VHCN εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις
της κατάταξης και πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (59 %), ενώ η διείσδυση ταχύτητας
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τουλάχιστον 100 Mbps παραμένει καθηλωμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο (3 %)8. Επιπλέον, η Κύπρος
παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης όσον αφορά τις τιμές, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ
των τριών ακριβότερων χωρών σε όλα, σχεδόν, τα καλάθια τιμών άνω των 100 Mbps9. Το 2020 η
Κύπρος βαθμολογήθηκε με 42 στον δείκτη τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων, έναντι μέσου όρου 69
στην ΕΕ. Οι επιδόσεις της Κύπρου όσον αφορά την τεχνολογία 4G είναι καλύτερες, με κάλυψη 99,6 %,
που προσεγγίζει ουσιαστικά τον μέσο όρο της ΕΕ (99,7 %). Η εμπορική χρήση της τεχνολογίας 5G
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 (δεν αποτυπώνεται ακόμη στα στοιχεία του δείκτη DESI)10.
Η Κύπρος σημειώνει πρόοδο στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN), ενώ
αυξάνεται το ενδιαφέρον από τους κύριους φορείς εκμετάλλευσης για την εγκατάσταση οπτικών
ινών. Σύμφωνα με την εθνική ρυθμιστική αρχή της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ), εκτιμάται ότι έως το 2023
συνολικά 190 000 χώροι θα συνδεθούν με το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι την κατοικία (FTTH) του
κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης (CYTA), αυτό θα καλύπτει δε περίπου 300 000 χώρους (χώροι
διέλευσης οπτικών ινών). Η Epic έχει ήδη εγκαταστήσει δίκτυο FTTH που καλύπτει μια πολύ μικρή
περιοχή στη Λευκωσία και σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω το εν λόγω δίκτυο εντός των αστικών
ορίων όλων των πόλεων. Η Cablenet προβαίνει επίσης στην εγκατάσταση νέων δικτύων οπτικών
ινών, ενώ η Primetel ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναπτύξει και αυτή υποδομή οπτικών ινών.
Οι κυπριακές αρχές επικαιροποιούν επί του παρόντος το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την περίοδο
2021-2025, με στόχο την ολοκλήρωσή του έως τα τέλη του 2021. Η Κύπρος έχει ήδη συμπεριλάβει
μια σειρά επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ),
σχεδιάζει δε να υποβάλει και προτάσεις για τη χρηματοδότηση ψηφιακών υποδομών στο πλαίσιο
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF2) την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.
Σημαντικό μέρος του νέου ευρυζωνικού σχεδίου αποτελεί, αφενός, η επέκταση των VHCN με την
αξιοποίηση χρηματοδότησης από την ΕΕ και, αφετέρου, η εστίαση στις ψηφιακά αποκλεισμένες
αγροτικές και προαστιακές περιοχές. Ταυτόχρονα, κοινωνικοοικονομικοί κινητήριοι μοχλοί όπως
σχολεία, νοσοκομεία, ερευνητικά και επιχειρηματικά κέντρα, πανεπιστήμια, λιμάνια, αερολιμένες,
στάδια και άλλοι ανεπαρκώς εξυπηρετούμενοι χώροι με περιορισμένη ταχύτητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο, σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, θα συνδεθούν με συμμετρικές ταχύτητες gigabit.
Ένα άλλο σημαντικό έργο είναι η εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών που θα
συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα, καθώς και με άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Το έργο αυτό αναμένεται
να ενισχύσει την ικανότητα και ανθεκτικότητα της υποδομής οπισθόζευξης στην Κύπρο και να
οδηγήσει σε μειωμένες τιμές για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, προς όφελος των
τελικών χρηστών, τόσο για τα σταθερά όσο και τα κινητά δίκτυα. Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές
εφάρμοσαν μέτρα για την τόνωση της ζήτησης στο πλαίσιο του εθνικού ευρυζωνικού σχεδίου 2019202011. Συγκεκριμένα, για να αυξηθεί η πολύ χαμηλή διείσδυση συνδέσεων πολύ υψηλής
χωρητικότητας, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εγκαινίασε το 2019, χρησιμοποιώντας εθνικά

8

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο, με το ποσοστό να φθάνει σχεδόν το 22 %.
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν τα καλάθια τιμών διπλής παροχής (2-play) και τριπλής παροχής (3-play)
100-200 Mbps, στα οποία η Κύπρος είναι η πέμπτη ακριβότερη χώρα.
10
Καταληκτική ημερομηνία για τα δεδομένα της παρούσας έκθεσης ήταν ο Ιούλιος του 2020, ενώ
καταληκτική ημερομηνία για τις εξελίξεις σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου ήταν η 31η Μαΐου 2021. Κατά τη
διάρκεια του 2020 δεν υπήρχε κάλυψη 5G στην Κύπρο. Έως τα τέλη Μαΐου 2021 η CYTA κατάφερε να
δημιουργήσει περίπου 400 τοποθεσίες (προσθέτοντας κεραίες τύπου πάνελ 5G σε υφιστάμενες τοποθεσίες)
εντός των αστικών περιοχών της Κύπρου, καλύπτοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, με συντηρητικούς
υπολογισμούς, πάνω από το 60 % του πληθυσμού με κάλυψη 5G.
11
https://dec.dmrid.gov.cy/dmrid/DEC/dec.nsf/All/D0C6BE2B00CDE23DC22584F5004B471A?OpenDocument
9
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κονδύλια, «πιλοτικό» πρόγραμμα κουπονιών απευθυνόμενο σε όλους τους πολίτες στην Κύπρο, με
το οποίο επιχορηγούνται ευρυζωνικές συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps.
Στις 29 Απριλίου 2021 η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή τον εθνικό χάρτη πορείας της για την
εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα12, βάσει του οποίου σχεδιάζει να αναθεωρήσει
το υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο προκειμένου να εφαρμόσει ταχείες διαδικασίες χορήγησης αδειών
και να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την ενημέρωση. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την αξιολόγηση της αναγκαιότητας όλων των βέλτιστων πρακτικών που περιλαμβάνονται
στην εργαλειοθήκη.
Όλοι οι σημαντικοί φορείς εκμετάλλευσης ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε δίκτυα 5G,
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εθνικές αρχές έχουν καθορίσει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά
την εκχώρηση του φάσματος 5G. Επί του παρόντος, το ποσοστό της Κύπρου όσον αφορά τον δείκτη
ετοιμότητας για τα δίκτυα 5G είναι 67 %, καθώς η χώρα έχει εκχωρήσει τις δύο καινοτόμες ζώνες
(700 MHz και 3,6 GHz). Ο πλειστηριασμός αφορούσε τις ζώνες των 3,4-3,8 GHz και των 700 MHz,
αλλά δεν περιλάμβανε τη ζώνη των 26 GHz, καθώς δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την
αγορά σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές. Το κύριο πρόβλημα όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση
της συγκεκριμένης ζώνης είναι οι παρεμβολές από περιοχές που δεν τελούν υπό τον ουσιαστικό
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κυπριακές αρχές αναμένουν ότι οι εν λόγω παρεμβολές θα
σταματήσουν σύντομα, ενόψει της παράλληλης μετάβασης από τη χρήση για την τηλεόραση στη
χρήση για την κινητή τηλεφωνία. Πρόκειται, ασφαλώς, για αναγκαία προϋπόθεση για την
αποτελεσματική χρήση της ζώνης. Η απροθυμία ορισμένων τοπικών αρχών να παραχωρήσουν άδειες
για ιστούς κεραιών και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης συνιστούν μια πρόσθετη
σημαντική πρόκληση στην ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών 5G.
Οι κύριες προκλήσεις στην αύξηση της διείσδυσης ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας
παραμένουν, και οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ζήτησης και
η διάρθρωση τιμών λιανικής που υιοθέτησαν οι φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κυπριακές
αρχές13.

Κύριες εξελίξεις στην αγορά και σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου
Οι φορείς εκμετάλλευσης επικεντρώνονται στη δεσμοποίηση για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Επιδιώκουν να προσφέρουν πακέτα που συνδυάζουν σταθερή τηλεφωνία,
κινητές επικοινωνίες, ευρυζωνικό διαδίκτυο και συνδρομητική τηλεόραση με κορυφαίο
περιεχόμενο, ειδικά ποδόσφαιρο. Ως αποτέλεσμα αυτού, περίπου το 73 % των σταθερών
ευρυζωνικών συνδρομών αποτελούν μέρος δέσμης, με το υπόλοιπο 27 % να αποτελούν
συνδέσεις μονής παροχής (single play). Η πιο δημοφιλής δέσμη παραμένει η σταθερή
τηλεφωνία και η ευρυζωνική πρόσβαση, που αντιπροσωπεύει το 44 % περίπου των
δεσμοποιημένων υπηρεσιών, ακολουθούμενη από τη δέσμη σταθερής τηλεφωνίας,
ευρυζωνικής πρόσβασης και τηλεόρασης μέσω IP/καλωδιακής τηλεόρασης, που αποτελεί το
30 % των δεσμοποιημένων υπηρεσιών. Δεδομένης της σημασίας του κορυφαίου περιεχομένου,
τρεις φορείς συμφώνησαν να επιμερίσουν μεταξύ τους τα δικαιώματα του ποδοσφαίρου για
την περίοδο 2020-2021, τόσο για τους τοπικούς όσο και τους διεθνείς αγώνες.
Το 2020 οι τιμές των υπηρεσιών οπτικών ινών που χρεώνονταν από τον κατεστημένο φορέα
μειώθηκαν σημαντικά, παρέχοντας ισχυρό κίνητρο για τη μετάβαση από τα καλώδια χαλκού
12

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κύριος λόγος για τον οποίο τα νοικοκυριά δεν προβαίνουν σε
αναβάθμιση της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο για απόκτηση υψηλότερων ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων
είναι ο μη αναγκαίος χαρακτήρας (83,6 %) και, ακολούθως, το υψηλό κόστος (52,6 %).
(13)
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στις οπτικές ίνες. Το 2020 ο καλωδιακός πάροχος αναβάθμισε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες
του σε ταχύτητες άνω των 100 Mbps χωρίς να αυξήσει τις τιμές του, γεγονός το οποίο, σε
συνδυασμό με τις νέες προσφορές δικτύου FTTH, είχε θετικό αντίκτυπο στη διείσδυση
ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας. Ο αντίκτυπος στη διείσδυση υψηλών ταχυτήτων
(≥ 100 Mbps) ήταν ήδη ορατός μέχρι το τέλος του έτους, με το μερίδιο αγοράς τους να είναι
σχεδόν 22 % έναντι 3 % στα μέσα του έτους.
Όσον αφορά τη μεταφορά του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο εθνικό
δίκτυο, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου κατάρτισε ένα πρώτο σχέδιο
της τροποποιημένης εθνικής νομοθεσίας σχετικά με θέματα φάσματος, το οποίο υποβλήθηκε
σε δημόσια διαβούλευση από τις 18 Οκτωβρίου 2019 έως τις 27 Νοεμβρίου 2019. Καταρτίστηκε
νέο τροποποιημένο σχέδιο που περιλάμβανε τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης και υποβλήθηκε στη νομική υπηρεσία του κράτους για νομικό έλεγχο.
Κατόπιν αυτού, το τελικό σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει υποβληθεί στη
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ εκπόνησε και αυτό τελικό σχέδιο
που καλύπτει τους τομείς των αρμοδιοτήτων του, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υφυπουργείο
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προς έγκριση. Ωστόσο, οι εθνικές εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2021 προκάλεσαν καθυστέρηση στην έγκριση της νέας
νομοθεσίας.
Η Κύπρος ανέπτυξε εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα και υπηρεσία SMS για την πρόσβαση
τελικών χρηστών με αναπηρία στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, προς το
παρόν αυτή δεν εξασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία χωρίς φωνή και άμεσο εντοπισμό του
καλούντος. Οι κυπριακές αρχές έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν τις εν λόγω δυνατότητες και η
Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της ισοδύναμης πρόσβασης τελικών χρηστών με
αναπηρία στην Κύπρο.
Η Κύπρος σημειώνει πρόοδο ως προς τη διάδοση των VHCN, καθώς όλοι οι κύριοι φορείς
εκμετάλλευσης επιδιώκουν την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών. Το αναμενόμενο
επικαιροποιημένο εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις στη συνδεσιμότητα, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΜΑΑ, θα βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει τους στόχους της
κοινωνίας των gigabit, συμπεριλαμβανομένων των στόχων συνδεσιμότητας. Το πολυκρατικό έργο
που περιλαμβάνει την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με
την Ελλάδα, αναμένεται ότι θα βοηθήσει την Κύπρο να βελτιώσει τη διεθνή συνδεσιμότητά της και
θα επηρεάσει θετικά τις τιμές των ευρυζωνικών συνδέσεων. Η Κύπρος πρέπει να μεταφέρει τον
Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο εθνικό δίκαιο και να υιοθετήσει κανονιστικό
πλαίσιο υπέρ των επενδύσεων, το οποίο θα διευκολύνει περαιτέρω και θα επιταχύνει την ανάπτυξη
των τεχνολογιών 5G και VHCN.

Η συνδεσιμότητα στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου
Η συνιστώσα 4.1 του σχεδίου (53 εκατομμύρια EUR) περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και
επενδύσεις που στοχεύουν στην προώθηση και διευκόλυνση της ευρείας ανάπτυξης VHCN,
συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας 5G (ασύρματης) και των οπτικών ινών. Οι
μεταρρυθμίσεις αναμένεται ότι θα εντοπίσουν και θα εξαλείψουν τις διοικητικές συμφορήσεις,
διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη των VHCN και τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς. Οι
επενδύσεις στηρίζουν την ανάπτυξη VHCN σε περιοχές όπου δεν υπήρξε ιδιωτικό ενδιαφέρον,
αντιμετωπίζοντας έτσι τις εδαφικές ανισότητες της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας. Το σχέδιο
12

12

13

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021
Κύπρος
περιλαμβάνει επίσης πρόγραμμα κουπονιών για ιδιώτες, ώστε να ενθαρρυνθεί η κατασκευή της
εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου τους, για σύνδεση με δίκτυα VHCN. Επιπλέον, η
εγκατάσταση υποθαλάσσιας σύνδεσης υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας
αναμένεται ότι θα βελτιώσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα.
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Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η
Κύπρος κατατάσσεται στην 20η θέση στην ΕΕ, όμως σημειώνει πρόοδο. Οι κυπριακές επιχειρήσεις
εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές δυνατότητες χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(38 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 23 % στην ΕΕ), ενώ το 15 % των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου (κάτω από τον μέσο όρο του 17 % στην ΕΕ). Η
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών βελτιώνεται αλλά παραμένει σχετικά χαμηλή: Το 22 % των
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του
26 % στην ΕΕ) και το 6 % ανάλυση μαζικών δεδομένων (κάτω από τον μέσο όρο του 14 % στην ΕΕ). Το
41,2 % των επιχειρήσεων που προσέλαβαν ή προσπάθησαν να προσλάβουν ειδικούς ΤΠΕ
αντιμετώπισαν δυσκολίες ως προς αυτό14, ενώ το 49 % των κυπριακών ΜΜΕ έχουν τουλάχιστον ένα
βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, ποσοστό που τις κατατάσσει κάτω από τον μέσο όρο του 60 %
14

https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/visualizations
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στην ΕΕ. Όσον αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, οι επιδόσεις της Κύπρου (33 %)
βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (36 %), ενώ στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, η Κύπρος, με 13 %,
βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 32 % στην ΕΕ.
Τον Δεκέμβριο του 2019 η Κύπρος έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα που ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να
υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες15. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των
επιχειρήσεων, η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου, και η προώθηση της
ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Συνολικά υποβλήθηκαν 509 προτάσεις, οι οποίες απαιτούν
συνολικά 18,5 εκατ. EUR σε επενδύσεις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 8 εκατ. EUR σε επιχορηγήσεις.
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εκπονεί επί του παρόντος το πρόγραμμα
ψηφιακής αναβάθμισης των ΜΜΕ16, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης
της ψηφιακής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις που εδρεύουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχές
της Κύπρου οι οποίες ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η χρηματοδότηση συνίσταται στην
παροχή δημόσιας στήριξης ύψους έως και 40 000 EUR για την ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων ή
νέων ΜΜΕ.
Τον Μάιο του 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη «Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου4» για
την περίοδο 2019-2030. Η στρατηγική αυτή αναδεικνύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εστιάζοντας
στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και «πράσινων προϊόντων». Καλύπτει όλους τους τομείς
της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών κλάδων και της μεταποίησης, και
συμπορεύεται με το έγγραφο «EU Industrial Policy Strategy: A Vision for 2030» (Στρατηγική
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ: Ένα όραμα για το 2030)17. Η στρατηγική προτείνει τη λήψη μέτρων σε
έξι τομείς προτεραιότητας, οι τρεις εκ των οποίων αφορούν την έξυπνη παραγωγή, την ψηφιοποίηση
και τις ψηφιακές δεξιότητες.
Τον Ιανουάριο του 2020 η κυβέρνηση ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) 5,
την οποία θα εφαρμόσει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η
στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: i) μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω
συμπράξεων, ii) δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, iii) καλλιέργεια των ταλέντων, των
δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης και iv) ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης.
Οι εν λόγω πυλώνες συνάδουν με τους βασικούς πυλώνες που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό
το πλαίσιο, η Κύπρος έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης που πρόκειται να εφαρμοστεί έως το 2026. Οι
κύριοι στόχοι του είναι οι εξής: i) η ενίσχυση των υφιστάμενων τεχνολογιών μέσω της εφαρμογής
διαφόρων συστημάτων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, ii) ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων
δεδομένων και της υποδομής δεδομένων, iii) η ανάπτυξη νομικού πλαισίου για την ευρεία εφαρμογή
της τεχνητής νοημοσύνης και iv) η σύναψη διεθνών συμπράξεων.
Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει δεσμευτεί να παράσχει
χρηματοδότηση σε πρόταση που υποβλήθηκε από κυπριακή κοινοπραξία στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027»18 με στόχο την ανάπτυξη κόμβου ψηφιακής
καινοτομίας στην Κύπρο. Ο κόμβος θα λειτουργήσει ως υπηρεσία μίας στάσης βοηθώντας στον
ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα προσφέροντας: i) τεχνολογική
εμπειρογνωσία και πρόσβαση σε πλατφόρμες πειραματισμού, ii) κατάρτιση και ανάπτυξη
δεξιοτήτων, iii) ευκαιρίες δικτύωσης και iv) στήριξη στην εξεύρεση επενδύσεων.
Η νομοθεσία για την εθνική αλυσίδα συστοιχιών εκπονείται από τις αρχές του 2020 και αναμένεται
να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2021. Η διαδικασία αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης
15

https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion
https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion
17
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/339d0a1b-bcab-11e9-9d01-01aa75ed71a1
18
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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ενδιαφέροντος για την εθνική αλυσίδα συστοιχιών κατέδειξε το ενδιαφέρον της αγοράς και εντόπισε
τα πλέον υποσχόμενα πεδία ώστε η Κύπρος να αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη από την
ενσωμάτωση της εν λόγω τεχνολογίας. Το 2020 υποβλήθηκε πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης
ΜΣΕ όσον αφορά την αλυσίδα συστοιχιών για τη δημιουργία κόμβου/-ων υποδομής υπηρεσιών
ευρωπαϊκής αλυσίδας συστοιχιών στην Κύπρο.
Εκτός από την αλυσίδα συστοιχιών, η Κύπρος δεσμεύεται να αναπτύξει νέες προηγμένες τεχνολογίες
και να επενδύσει σε αυτές μέσω προγραμμάτων και σχεδίων που συντονίζονται από την ΕΕ. Αυτό
αφορά, μεταξύ άλλων, την HPC19, την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές κβαντικών επικοινωνιών.
Το 2019 η Κύπρος συνυπέγραψε, από κοινού με 24 κράτη μέλη, δήλωση σχετικά με τη διερεύνηση
τρόπων για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση υποδομών κβαντικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την
ΕΕ εντός των επόμενων 10 ετών.
Για να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κυπριακής οικονομίας, είναι σημαντικό να
ευαισθητοποιηθούν οι ΜΜΕ όσον αφορά τη σημασία της ψηφιοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο
σχετίζεται με τις ανάγκες τους και να υποστηριχθεί η πλήρης εφαρμογή της «Bιομηχανικής Πολιτικής
της Κύπρου». Με αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ και οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το
σύνολο των οφελών από την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
της Κύπρου
Το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στην ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ
(συνιστώσα 3.3 με 10 εκατ. EUR στον ψηφιακό τομέα). Στόχος των μέτρων είναι να επιταχυνθεί
η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών όπως το υπολογιστικό νέφος, τα μαζικά δεδομένα, η
αλυσίδα συστοιχιών και οι ψηφιακές υποδομές.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών που θα
στηρίξουν την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών (συνιστώσες 1.1, 2.3 και 3.4 με 63 εκατ. EUR
στον ψηφιακό τομέα).Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για επενδύσεις σε έξυπνες πόλεις για τη
βελτίωση των υποδομών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της
οικονομικής ανάπτυξης με γνώμονα την κοινότητα, με την υλοποίηση ψηφιακών πλατφορμών
και πληροφοριακών συστημάτων. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις στον τομέα της πολιτικής
προστασίας (σύστημα προειδοποίησης του κοινού μέσω SMS για την υποστήριξη επιχειρήσεων
έκτακτης ανάγκης), καθώς και στην έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.
Τέλος, το σχέδιο στο πλαίσιο της «επένδυσης 2» (Προγράμματα χρηματοδότησης της
καινοτομίας και καθεστώτα χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καινοτόμων εταιρειών και ΜΜΕ) της
συνιστώσας 3.2 αναμένεται ότι θα τονώσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των
νεοφυών επιχειρήσεων, των καινοτόμων εταιρειών και των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας. Τα
προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις, σε πολλές περιπτώσεις
σε συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών με διεθνή προσανατολισμό, από το στάδιο της σύλληψης έως τη διάθεση στην
αγορά. Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις που στηρίζουν την
ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.
19

HPC: υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Στην Κύπρο εδρεύει ο υπερυπολογιστής «Cy-Tera» του Ινστιτούτου
Κύπρου, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αναβάθμιση και την επιτυχή λειτουργία HPC
ισχυρότερης χωρητικότητας και έχει μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές που λειτουργούν μέσω HPC. Η Κύπρος
δημιούργησε πρόσφατα το δικό της Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων.
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Η Κύπρος κατατάσσεται στη 19η θέση όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Έχει καλές
επιδόσεις στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις, με βαθμολογία άνω του μέσου όρου
της ΕΕ (86 έναντι 84 της ΕΕ). Οι επιδόσεις της στα ανοιχτά δεδομένα υπερβαίνουν επίσης τον μέσο
όρο της ΕΕ με 87 %. Ωστόσο, το επίπεδο διαδικτυακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων αρχών
και του ευρύτερου κοινού είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με το 59 % των Κύπριων χρηστών του
διαδικτύου να χρησιμοποιούν ενεργά υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όσον αφορά τα
προσυμπληρωμένα έντυπα, η Κύπρος σημειώνει χαμηλή επίδοση με βαθμολογία 38, πολύ κάτω από
τον μέσο όρο της ΕΕ (63). Επιπλέον, στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, η Κύπρος
βελτιώνεται μεν, παραμένει όμως κάτω από τον μέσο όρο του 75 στην ΕΕ, με βαθμολογία 66.
Η κυβέρνηση αναπτύσσει επί του παρόντος το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID)
σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης
(eIDAS)20. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει σύστημα eID στην Επιτροπή, κάτι το οποίο
αποτελεί προϋπόθεση για τη διασυνοριακή αναγνώριση των εθνικών μέσων ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης. Με τη θέσπιση εθνικού συστήματος για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση βάσει του
κανονισμού eIDAS, καθώς και της ηλεκτρονικής υπογραφής, οι πολίτες θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν ψηφιακά με τη δημόσια διοίκηση μέσω της κρατικής διαδικτυακής
πύλης21, απλώς και μόνο με τη χρήση του προσωπικού τους μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η
σχετική νομοθεσία εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2021.
Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής επεξεργάζεται επί του παρόντος το
«εργοστάσιο ψηφιακών υπηρεσιών» (digital services factory), ένα νέο μοντέλο υλοποίησης για την
20

Ο κανονισμός σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης ξεκλειδώνει την
ψηφιακή ενιαία αγορά. Η σημασία του αναδείχθηκε ιδιαιτέρως από την πανδημία COVID-19:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/discover-eidas
21
https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/Home.aspx
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ανάπτυξη διατερματικών ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών για το οποίο θα εφαρμοστεί η «ευέλικτη
και αυξητική» μεθοδολογία (Agile/Scrum)22 που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη μικροϋπηρεσιών,
μέσω διαδικασιών επανασχεδιασμού και επαναμηχανίκευσης και με γνώμονα μια προσέγγιση που
παρέχει προσαρμοστικότητα, ανταπόκριση στις αλλαγές και βασίζεται στην εμπειρία του χρήστη.
Η Κύπρος θα ακολουθήσει μια προσέγγιση πολιτικής «νεφοεγγενούς»/προτεραιότητας στο
υπολογιστικό νέφος (cloud native/cloud-first). Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονείται πολιτική για το
υπολογιστικό νέφος η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση των δεδομένων, την
παραμονή των δεδομένων (data residency) και τη λήψη απόφασης για τη φιλοξενία και τη λειτουργία
κρατικών συστημάτων ΤΠ σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος ή σε περιβάλλον κρατικού ιδιωτικού
υπολογιστικού νέφους (G-Cloud).
Η Κύπρος αναγνωρίζει ότι προκειμένου να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και η αλληλεπίδραση των
συστημάτων, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του μετασχηματισμού προς την ψηφιακή
διακυβέρνηση και κοινωνία είναι η σταθερή, προστατευμένη, ολοκληρωμένη και σύγχρονη κρατική
ψηφιακή αρχιτεκτονική. Κατά συνέπεια, η βάση δεδομένων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών προβλέπεται να είναι η μοναδική πηγή δεδομένων για ιδιώτες και
εταιρείες, αντίστοιχα.
Στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, η Κύπρος κινείται προς την κατεύθυνση της διασυνοριακής
ενοποίησης23. Με την υποστήριξη κονδυλίων του προγράμματος “EU4Health24”, η Κύπρος θα
ενταχθεί σε ένα ασφαλές διομότιμο δίκτυο το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής
συνοπτικών ιστορικών υγείας ασθενών και ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων μέσω της υπηρεσίας
MyHealth@EU, με χρήση της «υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας» (eHDSI).
Στόχος είναι i) η εναρμόνιση των υγειονομικών υποδομών της Κύπρου με τα πρότυπα που καθορίζει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανταλλαγή δεδομένων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ
και ii) η παροχή διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στους
υπογράφοντες τη «Διακήρυξη για την πρόσβαση σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αλληλουχίες
γονιδιωμάτων στην ΕΕ έως το 2022» και συμμετέχει στην πρωτοβουλία «1+ εκατομμύριο
γονιδιώματα»25.
Η βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για την ψηφιακή μετάβαση
της Κύπρου. Θα βοηθήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας σύμφωνα με τους στόχους
της ΕΕ και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας
διοίκησης. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο να εφαρμόσει την πολιτική σύμφωνα
με την εθνική ψηφιακή στρατηγική και παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που
προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της
Κύπρου
Η συνιστώσα 4.2 αφορά ειδικά την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στόχος ο
οποίος προβλέπεται και σε διάφορα άλλα συμπληρωματικά μέτρα του σχεδίου (35 εκατ. EUR).
Η συνιστώσα 4.2 περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη δημιουργία ασφαλών και
ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών για το κοινό, την ανάπτυξη κυβερνητικού υπολογιστικού
νέφους, τη δημιουργία εκσυγχρονισμένου μητρώου για τις εταιρείες (πραγματικοί δικαιούχοι)
και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων
22

Σύστημα διαχείρισης έργων που στηρίζεται στη σταδιακή ανάπτυξη.
Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος (Ν. 59(I)/2019).
24
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
25
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative
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ορισμένων αστυνομικών υπηρεσιών και των διαδικασιών που διενεργεί η Αρχή Λιμένων
Κύπρου. Η συνιστώσα 3.5 περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ψηφιοποίηση της δημόσιας
διοίκησης, π.χ. την ψηφιοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών και την
επένδυση σε σύστημα πληροφορικής με βάση το υπολογιστικό νέφος για την κυπριακή
κεφαλαιαγορά (28 εκατ. EUR). Οι συνιστώσες 3.1, 3.3 και 3.4 διαθέτουν 28 εκατ. EUR για την
ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και περιλαμβάνουν μέτρα με στόχο i) την ενίσχυση της
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ii) τη δημιουργία πλατφόρμας αλυσίδας συστοιχιών για τοπικά
παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά, iii) τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο
Εταιρειών, iv) τη βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων με τη χρήση εργαλείου ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων, v) τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Νομικής Υπηρεσίας και των
δικαστηρίων και vi) την ενίσχυση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Η συνιστώσα 5.2 περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και
του Τμήματος Εργασίας και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (10 εκατ. EUR), ενώ οι
συνιστώσες 2.1 και 2.1 περιλαμβάνουν επενδύσεις σε έξυπνες υποδομές μέτρησης, έξυπνα
δίκτυα και ευφυή συστήματα μεταφορών (21 εκατ. EUR). Τέλος, η συνιστώσα 1.1 στηρίζει την
ψηφιοποίηση της υποδομής και του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, την ενίσχυση των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, την ανάπτυξη ειδικών ψηφιακών πλατφορμών για το
προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης και την ανάπτυξη διασυνοριακών διαλειτουργικών
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με βάση τα πρότυπα της ΕΕ (10 εκατ. EUR).

