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Σχετικά με τον δείκτη DESI
Από το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών και
δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI). 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. Ο δείκτης DESI κατατάσσει τα κράτη μέλη ανάλογα με το επίπεδο
ψηφιοποίησής τους και αναλύει τη σχετική πρόοδό τους κατά την τελευταία πενταετία, λαμβάνοντας
υπόψη το σημείο εκκίνησής τους.
Η Επιτροπή προσάρμοσε τον δείκτη DESI για να τον εναρμονίσει με τα τέσσερα βασικά σημεία που
καθορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής για απόφαση με τίτλο «Πρόγραμμα πολιτικής για την
πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», η οποία τελεί υπό διαπραγμάτευση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρόταση θέτει στόχους σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι πρέπει να
επιτευχθούν έως το 2030 για την εξασφάλιση ολοκληρωμένου και βιώσιμου ψηφιακού
μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Έντεκα από τους δείκτες DESI 2022 μετρούν
στόχους που έχουν καθοριστεί στην ψηφιακή δεκαετία. Στο μέλλον ο δείκτης DESI θα ευθυγραμμιστεί
ακόμη περισσότερο με την ψηφιακή δεκαετία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκθέσεις θα καλύπτουν
το σύνολο των στόχων.
Μέχρι σήμερα, η ψηφιοποίηση στην ΕΕ είναι άνιση, παρότι υπάρχουν ενδείξεις σύγκλισης. Ενώ οι
πρωτοπόροι έχουν παραμείνει οι ίδιοι, μια σημαντική ομάδα κρατών μελών συγκεντρώνεται γύρω
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Είναι σημαντικό ότι τα περισσότερα από τα κράτη μέλη που παρουσίαζαν
χαμηλότερο επίπεδο ψηφιοποίησης πριν από 5 έτη, σημειώνουν πρόοδο με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι
τα υπόλοιπα κράτη μέλη, στοιχείο που καταδεικνύει μια συνολική σύγκλιση στον ψηφιακό τομέα στην
ΕΕ.
Η επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια όλων. Κάθε
κράτος μέλος θα συμβάλει στην επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου από διαφορετικό σημείο
εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται από τους πόρους, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και άλλους
σχετικούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του πληθυσμού, η κλίμακα της οικονομίας και οι τομείς
εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη με μεγάλες οικονομίες ή μεγάλους πληθυσμούς θα
πρέπει να καταγράφουν καλές επιδόσεις ώστε να μπορέσει η Ευρώπη στο σύνολό της να επιτύχει
τους στόχους έως το 2030. Οι πρωτοπόροι στον ψηφιακό τομέα θα πρέπει να συνεχίσουν να
σημειώνουν πρόοδο ώστε να ηγούνται της ψηφιοποίησης παγκοσμίως, ενώ οι προσπάθειες
ψηφιοποίησης όλων των κρατών μελών θα καθοδηγούνται από τις οικονομικές και κοινωνικές
ανάγκες τους.
Οι βαθμολογίες και οι κατατάξεις του δείκτη DESI των προηγούμενων ετών έχουν υπολογιστεί εκ νέου
για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές στα υποκείμενα δεδομένα. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τον δείκτη DESI.
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Επισκόπηση
Κύπρος
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI
2022

ΕΕ

κατάταξη

βαθμολογία

βαθμολογία

20

48,4

52,3

Η Κύπρος κατατάσσεται 20ή μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022. Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η σχετική
πρόοδος της χώρας, λαμβανομένου υπόψη του σημείου εκκίνησής της, υπερβαίνει το αναμενόμενο
ποσοστό, στοιχείο που υποδηλώνει ότι συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ1.
Η Κύπρος έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις του δείκτη DESI, παρότι στις
περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η
πιο αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης της
ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
Η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών
επικοινωνιών και έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (Very High
Capacity Networks - VHCN). Έχει επίσης υψηλή βαθμολογία στους δείκτες ετοιμότητας 5G (67 %) και
σχετικής κάλυψης (75 %). Ωστόσο, η κάλυψη από VHCN εξακολουθεί να απέχει πολύ τόσο από τον
μέσο όρο της ΕΕ όσο και από τον στόχο για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ, ο οποίος συνίσταται στην
εξασφάλιση της κάλυψης όλων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από δίκτυο Gigabit και όλων των
κατοικημένων περιοχών από δίκτυο 5G έως το 2030. Ως εκ τούτου, η Κύπρος πρέπει να εντείνει τις
προσπάθειές της στον τομέα αυτόν.
Η Κύπρος, παρότι έχει βελτιώσει τη βαθμολογία της τα τελευταία έτη, εξακολουθεί να υπολείπεται
του μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ένας στους δύο Κύπριους δεν
διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Απαιτείται σημαντική αλλαγή ρυθμού στην προσπάθεια της
χώρας να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών της. Το 66 % των κυπριακών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και έχουν βασικό τουλάχιστον επίπεδο

1

Ανατρέξτε στην ενότητα 1.3 του οριζόντιου κεφαλαίου DESI 2022

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022
Κύπρος
ψηφιακής έντασης, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (55 %). Η Κύπρος έχει ήδη θέσει
ισχυρά θεμέλια για τη συμβολή της στον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για επίτευξη
τουλάχιστον βασικού επιπέδου ψηφιακής έντασης σε πάνω από το 90 % των ΜΜΕ. Περίπου το 63 %
των Κυπρίων ήδη αλληλεπιδρούν ψηφιακά με τις δημόσιες υπηρεσίες, ποσοστό ελαφρώς
χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (65 %). Οι επιδόσεις της Κύπρου όσον αφορά τις ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δείχνουν ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει
τις υπό εξέλιξη προσπάθειές της για να επιτύχει τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας για 100 %
διαδικτυακή παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ έως
το 2030.
Η «Ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο (2020-2025)» υπό την αρμοδιότητα του Υφυπουργείου
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Κύπρου. Η στρατηγική, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2020, συνάδει με τους
στόχους που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πολιτικής 2030 «Πορεία προς
την ψηφιακή δεκαετία». Η κυπριακή στρατηγική έχει ως στόχο: i) να προωθήσει την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση με τον επανασχεδιασμό του μοντέλου οργάνωσης και διακυβέρνησης του
Υπουργείου, με τη βελτιστοποίηση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών του Υπουργείου και με την
παροχή ανθεκτικής, ισχυρής και ασφαλούς υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)· ii) να δημιουργήσει μια ισχυρότερη ψηφιακή οικονομία και να προωθήσει την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών και ψηφιακών βιομηχανιών· iii) να διευκολύνει την υψίρρυθμη δικτυακή
συνδεσιμότητα και να αυξήσει τη διείσδυση· iv) να προωθήσει μια προσβάσιμη και συμπεριληπτική
κοινωνία η οποία διαθέτει τις δεξιότητες και τα κίνητρα που απαιτούνται για να ενστερνιστεί τον
εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμμετάσχει ενεργά στις ψηφιακές κοινότητες· και v) να
διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων και των υποδομών και να αυξήσει την εμπιστοσύνη του
κοινού στις διαδικτυακές συναλλαγές. Η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων θα αντικατοπτριστεί
εν μέρει στην εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και σταδιακά στα δεδομένα του δείκτη DESI.
Στο πλαίσιο του ΣΑΑ της, τον Δεκέμβριο του 2021, η Κύπρος εξέδωσε το έγγραφο «Ψηφιακές
δεξιότητες — Εθνικό σχέδιο δράσης 2021-2025» για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού της. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην επιτάχυνση
της ψηφιακής μετάβασης με: i) τη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής, ανοιχτής, ψηφιακής κοινωνίας·
ii) την ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και βασικών δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού των
Κυπρίων· και iii) τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ειδικών στις ΤΠΕ στη χώρα. Το σχέδιο δράσης θα
υλοποιηθεί από την «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» της
Κύπρου, η οποία θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το τρίτο τρίμηνο του 2022 υπό τον συντονισμό του
ΥΕΚΨΠ. Για τον σκοπό αυτόν, θα διατεθεί νέα πλατφόρμα και έχει προγραμματιστεί σχετική
εκδήλωση επανεκκίνησης εντός του τρίτου τριμήνου του 2022, όπου θα παρουσιαστεί η νέα
πλατφόρμα για να διασφαλιστεί εκ νέου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Ο μηχανισμός
για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της συμμαχίας περιλαμβάνει στοιχεία από τον δημόσιο
τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα.
Το νέο «Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025» ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και
αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη νέων υποδομών, τεχνολογιών και υπηρεσιών
συνδεσιμότητας. Το πλάνο θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας, οι οποίοι πρέπει να
επιτευχθούν έως το 2025: i) συνδεσιμότητα Gigabit για όλους τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες· ii) εξασφάλιση σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε οργανωμένες κοινότητες
(αστικές ή αγροτικές) πρόσβασης σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον
100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps· iii) εξασφάλιση στο 100 % του πληθυσμού που ζει
σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και για όλες τις σημαντικές διαδρομές χερσαίων
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μεταφορών αδιάλειπτης κάλυψης 5G με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps· και iv) εξασφάλιση
στο 70 % των νοικοκυριών σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps.
Τον Μάιο του 2019 η Κύπρος θέσπισε τη «Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου». Τον Ιανουάριο του
2020 η κυβέρνηση εξέδωσε την εθνική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), ενώ από το 2021
εφαρμόζεται νέα στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Οι στρατηγικές αυτές ευθυγραμμίζονται με τις
δράσεις ψηφιακής μετάβασης που καθορίζονται στο ΣΑΑ και τις στηρίζουν.

Ο ψηφιακός τομέας στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου
Το ΣΑΑ της Κύπρου έχει συνολική αξία 1,2 δισ. EUR, εκ των οποίων τα 282 εκατ. EUR2
προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή μετάβαση
αντιπροσωπεύει το 23 % του ΣΑΑ, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο της ΕΕ του 20 %. Τα μέτρα
του ΣΑΑ θα συμβάλουν στην ψηφιακή μετάβαση της Κύπρου και αφορούν όλες τις διαστάσεις
του DESI:
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Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι δράσεις επικεντρώνονται στην εκπαίδευση
(νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε ψηφιακές δεξιότητες), στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των σχολικών μονάδων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς των
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και
στις ψηφιακές δεξιότητες εν γένει (εθνικό σχέδιο δράσης για ψηφιακές δεξιότητες και
μέτρα για την απόκτηση δεξιοτήτων, την επανειδίκευση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων
— ψηφιακές δεξιότητες).
Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, στόχος είναι να δοθεί στην εθνική ρυθμιστική αρχή
(ΓΕΡΗΕΤ) η δυνατότητα να ενισχύσει την καλωδίωση κτιρίων ώστε να είναι έτοιμα για
χωρητικότητα Gigabit (Gigabit-ready), προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτησης της
συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας και να ενισχυθούν τα αντίστοιχα δίκτυα
σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Σε κάθε σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον του 20 % των
συνολικών κονδυλίων του σχεδίου σε ψηφιακούς στόχους. Για τον σκοπό αυτόν, τα σχέδια έπρεπε να
προσδιορίζουν και να αιτιολογούν σε ποιον βαθμό κάθε μέτρο συμβάλλει πλήρως (100 %), εν μέρει (40 %) ή
δεν έχει καμία επίδραση (0 %) στους ψηφιακούς στόχους, με βάση το παράρτημα VII του κανονισμού ΜΑΑ. Ο
συνδυασμός των συντελεστών με τις εκτιμήσεις κόστους κάθε μέτρου καθιστά δυνατή την αξιολόγηση του
βαθμού στον οποίο το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των ψηφιακών στόχων και του αν ανταποκρίνεται στον
στόχο του 20 %.
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Για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, προβλέπονται επενδύσεις σε έξυπνες
πόλεις, σε έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και σε έξυπνη υποδομή
μέτρησης, καθώς και στην ανάπτυξη προστατευμένου κανονιστικού περιβάλλοντος
(regulatory sandbox) για την ανάπτυξη λύσεων τεχνολογίας στον χρηματοοικονομικό
τομέα.



Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η Κύπρος σχεδιάζει σειρά
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
ηλεκτρονικής υγείας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) με τη χρήση
τεχνολογιών ψηφιακών διδύμων, των πλατφορμών υπολογιστικού νέφους και της
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
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