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Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ που ενισχύουν την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών
τεχνολογιών στην Ευρώπη, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές, στηρίζουν
την πράσινη μετάβαση της ΕΕ και την εκπλήρωση του στόχου της για κλιματική ουδετερότητα έως το
2050, στηρίζουν τους πολίτες στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την κατάρτιση των
εργαζομένων και συμβάλλουν στη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας
παράλληλα τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και αξιών.
Ο ψηφιακός τομέας διαπερνά τα εθνικά σύνορα και διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο σε όλες τις
πολιτικές της ΕΕ: η κρίση του κορονοϊού κατέστησε εντονότερη την ανάγκη μιας συντονισμένης
ευρωπαϊκής απάντησης που να είναι επωφελής για την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα
μακροπρόθεσμα.
Οι ψηφιακές λύσεις παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες και είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της
ανάκαμψης της Ευρώπης και της ανταγωνιστικής της θέσης στην παγκόσμια οικονομία. Τον Απρίλιο
του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρώτο εργαλείο
της ΕΕ που αποσκοπεί να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και
οικονομιών. Το πρόγραμμα θα επενδύσει σε ψηφιακές λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και να διασφαλίσουν την
τεχνολογική της υπεροχή. Θα επενδύσει 7,6 δισ. ευρώ σε 5 τομείς: στους υπερυπολογιστές (€2,2 δισ.),
στην τεχνητή νοημοσύνη (€2,1 δισ.), στην κυβερνοασφάλεια (€1,6 δισ.), στις εξελιγμένες ψηφιακές
δεξιότητας (€577 εκατ.) και στη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την
οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ (€1,1 δισ).
Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το
20% των κονδυλίων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 672,5
δισ. ευρώ, στη ψηφιακή μετάβαση. Τα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα έρευνας
και καινοτομίας "Ορίζοντας Ευρώπη" και ο μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη", που χρηματοδοτεί
έργα υποδομών, διαθέτουν σημαντικά ποσά σε έργα ψηφιακής καινοτομίας.
Η ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής μετάβασης μέσω των επενδυτικών της
προγραμμάτων και της θέσπισης νέων κανόνων.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο;
Ανασκοπώντας την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο όπως αυτή παρουσιάζεται από Ευρωπαϊκούς
και Παγκόσμιους δείκτες φαίνεται ότι η Κύπρος έχει μείνει πολύ πίσω. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2020, στον γενικό δείκτη DESI όπου
προσμετράται η συνδεσιμότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, η
ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η Κύπρος βρίσκεται
στους ουραγούς, και συγκεκριμένα στην 24η θέση από τις 28 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζονται.
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την
περίοδο 2020-2025 παρουσιάζονται πλάνα και στρατηγικοί σχεδιασμοί προς την σωστή κατεύθυνση
που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, την
ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα, μέσο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται να
απορροφηθούν επιπλέον 89,4 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα που αφορούν την
ψηφιακή μετάβαση.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την
περίοδο 2020-2025 περιλαμβάνει έργα που συμπεριλαμβάνονται στους ακόλουθους τομείς:
●
●
●
●
●

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Υπηρεσίας.
Ενίσχυση συνδεσιμότητας/Ευρυζωνικότητα.
Ταχεία μετάβαση προς μια Πράσινη Οικονομία.
Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων.
Προώθηση καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ψηφιακής μετάβασης ΜμE.

Από τον σχεδιασμό της στρατηγικής για την ψηφιακή μετάβαση της Κύπρου μέχρι την εκπόνηση και
την εφαρμογή πολιτικής και μέτρων, υπάρχει τεράστια απόσταση που πρέπει να καλυφθεί, που
απαιτεί πρωτίστως πολιτική θέληση και δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Το Υφυπουργείο
Έρευνας και Καινοτομίας, ένα σχετικά νεοσύστατο Υφυπουργείο (ιδρύθηκε στις 21/02/2020), κάλυψε
μέρος από τον χαμένο δρόμο, δυστυχώς όμως παραμένουμε πολύ χαμηλά στους ευρωπαϊκούς και
παγκόσμιους δείκτες.
Ο ΟΠΕΚ ενέταξε το κεφάλαιο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις βασικές συζητήσεις που οργανώνει
στο πλαίσιο του προγράμματος “Φόρουμ Πολιτών» που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Σε ειδική
διαδικτυακή συζήτηση είχε κεντρικό φιλοξενούμενο τον Κυριάκο Κόκκινο, Υφυπουργό Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που ανέπτυξε τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της Κύπρου για
να πετύχουμε τους στόχους που θέτει η ΕΕ για το 2030: «χρειαζόμαστε όμως περισσότερη

προσπάθεια για να φτάσουμε στην εκτέλεση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Υφυπουργός ζήτησε ακόμη
και την στήριξη και κινητοποίηση της κοινωνίας, έτσι ώστε να ασκηθεί επιπλέον πίεση προς την
εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή μετάβαση.

Ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα μας;
Ο ΟΠΕΚ σημειώνει ως θετική την προσπάθεια που αναλήφθηκε μετά τη σύσταση του Υφυπουργείου
για να δοθεί ώθηση για κάλυψη του «ψηφιακού χάσματος» που χωρίζει την Κύπρο από τα πλείστα
άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και να προσεγγίσει σταδιακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επιδόσεων.
Απουσιάζει, όμως, η πολιτική δέσμευση για να υπάρξει η συντονισμένη στροφή προς το ψηφιακό
μετασχηματισμό της Κύπρου και ένα πραγματικό σχέδιο δράσης βασισμένο σε χρονοδιαγράμματα που
να εγγυηθεί στην μεγάλη αυτή αλλαγή, που υπερβαίνει κατά πολύ μιας τεχνικής φύσεως διεργασία
που χρειάζεται χρηματοδότηση.
Ο χρόνος δεν λειτουργεί προς όφελος όσων έμειναν πίσω, αντίθετα πολλαπλασιάζει τα προβλήματα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξει τα Κράτη Μέλη,
όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και το 7ετές Δημοσιονομικό
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο και η Πρόεδρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε για την πλέον κρίσιμη
ψηφιακή δεκαετία, την περίοδο έως το 2030, την οποία ήδη διανύουμε.
Ο ΟΠΕΚ διαπιστώνει τα ακόλουθα:
>

>

>

Η Κύπρος χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να παραμείνει
σε τροχιά στόχων που θέτει η ΕΕ για το 2030. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Υφυπουργείου
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την περίοδο 2020-2025 αποτελεί μια
θεωρητική καλή βάση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική πολιτική, αν δεν
συνδυαστεί με, πρώτον, ισχυρή πολιτική δέσμευση στο πιο υψηλό επίπεδο της εκτελεστικής
εξουσίας και δεύτερον, άρση των κάθετων και συγκεχυμένων αρμοδιοτήτων διαφόρων
τμημάτων και υπηρεσιών της κυβέρνησης, για να προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Η Κύπρος έχει δαπανήσει επανειλημμένα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια για παράδειγμα στην
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, στην εφαρμογή προγραμμάτων e-learning, στην
αναβάθμιση των συστημάτων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών. Πώς εφαρμόστηκαν και
πώς αξιολογήθηκαν οι σημαντικές αυτές επενδύσεις;
Η έλλειψη πολιτικής ηγεσίας και δέσμευσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει για τον ΟΠΕΚ
την πολιτική εξήγηση της: η κυβέρνηση δεν έθεσε την απαιτούμενη προτεραιότητα, απέφυγε
να διασαλεύσει εδραιωμένα συμφέροντα που θίγονται από την εφαρμογή της ψηφιακής
διακυβέρνησης και εκούσια ή ακούσια, αρνείται την εισαγωγή διαδικασιών διαφάνειας και
λογοδοσίας. Οι σημαντικές επενδύσεις από τον εθνικό και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν
αξιοποιήθηκαν ούτε αξιολογήθηκαν προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να απαντηθεί
το πρόδηλο ερώτημα: Γιατί άλλες χώρες όπως λ.χ. η Εσθονία προχωρούν και η Κύπρος έμεινε
πίσω;

Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της αναποτελεσματικότητας και των χαμένων ευκαιριών, ο ΟΠΕΚ
θεωρεί απαραίτητο η επόμενη διακυβέρνηση της Κύπρου να συνδεθεί με μια ριζικά διαφορετική
νοοτροπία.
>

>

>

Το κράτος να είναι η κινητήριος δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τις εξουσίες που απολαμβάνει από το Σύνταγμα, είναι ο
κατεξοχήν υπεύθυνος να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, να σχεδιάσει την στροφή στην
νέα εποχή της τεχνολογίας και να εποπτεύσει τους υπουργούς και υφυπουργούς του για την
υλοποίηση της.
Το εγχείρημα δεν είναι ξεκομμένο από μια σειρά από πολιτικές που σπάζουν εδραιωμένα
προνόμια και κατεστημένα στην δημόσια διοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες, αλλά και
λανθασμένες νοοτροπίες από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου που συνήθισαν να
αντλούν επιδοτήσεις με ευκαιριακό τρόπο, παρά να εκσυγχρονίζουν τις επιχειρήσεις τους.
Ο
ψηφιακός
μετασχηματισμός
συνδέεται
με
παράλληλες
πολιτικές
που
αλληλοτροφοδοτούνται όπως για παράδειγμα οι πολιτικές για:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

την κλιματικά ουδέτερη Κύπρος
την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
την χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας
την επανεκπαίδευση, την εξειδίκευση στις ψηφιακές δεξιότητες
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των νέων τεχνολογιών
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων θέσεων, την
προώθηση της εξ αποστάσεως εργασίας
την προσέλκυση διεθνών καινοτόμων εταιρειών στο νησί
την στήριξη Νεοφυών και Μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων
την θέσπιση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά ακόμα και
την εφαρμογή της για αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, το
Υπολογιστικό Νέφος και οι Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (A.I., Cloud Computing and
Blockchain), εφαρμογές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
την προώθηση της συνεργασίας με πανεπιστήμια για δημιουργία και βελτίωση κλάδων
σπουδών
την προώθηση κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικής προστασίας
την προαγωγή της συμμετοχικής δημοκρατίας και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων
την δημιουργία και επέκταση των τεχνολογιών 5G και Διαδίκτυο των Αντικειμένων (5G
and IoT)

●

τις εφαρμογές μιας ψηφιακής πόλης που αφορούν επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση
(Έξυπνες Πόλεις - Smart Cities) την Στατιστική Υπηρεσία (συγκέντρωση δεδομένων), τα
Νοσοκομεία (ψηφιακή υγεία).

Το εγχείρημα για την «Ψηφιακή Κύπρο», για τον ΟΠΕΚ μπορεί να υλοποιηθεί από μια κυβέρνηση με
πραγματικό όραμα και καθαρό στόχο, όχι με πρόσκαιρες κερδοσκοπικές πολιτικές «ζεστού χρήματος»
που ευνοούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα σε αντιπαραγωγικούς τομείς.
Οι προοπτικές της χώρας και οι δυνατότητες και τα ταλέντα του ανθρώπινου δυναμικού της, θα
αλλάξουν από τη στιγμή που η ψηφιακή Κύπρος καταστεί στρατηγικός στόχος για το συμφέρον της
νέας γενιάς που μεγαλώνει στον 21ο αιώνα σε ψηφιακό περιβάλλον.
Ηλεκτρονική Πύλη Διακυβέρνησης για τους πολίτες.
Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει την ενεργοποίηση των πολιτών για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στον νέο
ψηφιακό κόσμο. Δεν αξίζει σε καμία κοινωνία να ταλαιπωρείται πίσω από ουρές, να μην έχει πρόσβαση
με την χρήση ενός μοναδικού κωδικού στα προσωπικά έγγραφα του από την δημόσια διοίκηση, να
απευθύνεται σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικό κέντρο και να μην του απαντά κανείς!
Σημαντικές διαδικασίες, αιτήματα πρέπει να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά ή και με την χρήση
πλατφόρμων διαδικτυακής επικοινωνίας, χωρίς φυσική παρουσία.
Η ψηφιακή εποχή θα σπάσει την διαιώνιση του καθεστώτος εξυπηρετήσεων, της αδιαφάνειας και
ρουσφετιού.

