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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

RESTART

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι 
ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητάς μας. Κάθε χρόνο νέα τεχνολογικά 
επιτεύγματα κάνουν την εμφάνισή τους, επιφέροντας 

δραστικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και 
δραστηριότητας. Ο κόσμος μετασχηματίζεται με ραγδαίους ρυθμούς 
και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα. Με 
ευελιξία, ταχύτητα και προσαρμοστικότητα. Όχι μόνο για τη 
διατήρηση και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς μας, αλλά 
κυρίως για τη βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας και την 
ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας ευρύτερα.

Ως πρώτο βήμα, η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού θα 
πρέπει να γίνεται κατανοητή από όλους ανεξαιρέτως. Είναι βασικό 
να μη συγχέεται με την απόκτηση ή χρήση ενός νέου λογισμικού 
ή μίας νέας γενιάς υπολογιστών. Ούτε και με τη ψηφιοποίηση 
υπηρεσιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία έννοια με 
πολύ πιο ευρύ νόημα. Αναφέρεται στην ολιστική μεταμόρφωση του 
μοντέλου λειτουργίας που ακολουθούμε ως κράτος και ως κοινωνία. 
Προϋποθέτει ισχυρή βούληση, ξεκάθαρη στρατηγική, σωστό 
σχεδιασμό αναγκών και προτεραιοτήτων, προσεκτική υλοποίηση 
και επαρκή διάθεση πόρων και εργαλείων. Αλλά κυρίως, απαιτεί 
ετοιμότητα και στήριξη από το σύνολο της κοινωνίας. 

ΚΛΕΙΔΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τεχνολογία αποδείχθηκε κλειδί τόσο στην αναχαίτιση της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, όσο και στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Θωράκισε 

επαρκώς κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις για να μπορούν να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά – στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
– την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. Να μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται, να ενημερώνονται, να ψυχαγωγούνται, αλλά κυρίως να 
επικοινωνούν με τους οικείους τους σε μία περίοδο όπου η άμεση 
ανθρώπινη επαφή ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. 

Οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν τώρα κανένα εφησυχασμό. Η 
πανδημία έχει ήδη επηρεάσει τη   θετική αναπτυξιακή πορεία που 
ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια η κυπριακή οικονομία. Είναι, 
λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε με 
αγώνα και θυσίες μετά την κρίση του 2013, και να αξιοποιήσουμε 
το πολύτιμο αυτό εργαλείο που ονομάζεται τεχνολογία για να 
επανέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου. 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ 
Με αφετηρία τις λύσεις που υιοθετήσαμε εν μέσω πανδημίας, 

καταρτίζουμε και υλοποιούμε ένα λεπτομερές πλάνο δράσης 
με στόχο την επίτευξη ενός  ολιστικού μετασχηματισμού, 
που θα βελτιώσει ριζικά  τον τρόπο που λειτουργούμε, που 
δραστηριοποιούμαστε, που επικοινωνούμε, που συναλλασσόμαστε. 
Εσωτερικά ως κρατική μηχανή και εξωτερικά με τους πολίτες. Για 
πρώτη φορά η Κύπρος διαθέτει ένα κεντρικό φορέα με οριζόντιες 
αρμοδιότητες για τον σκοπό αυτό, το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

Το εγχείρημα που αναλαμβάνουμε δεν είναι καθόλα εύκολο. 
Απαιτεί προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, αναδιαμόρφωση 
των επιχειρησιακών και λειτουργικών μας δομών και ανασχεδιασμό 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΝΑ ΔΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΤΟΎ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ ΩΣ ΕΎΚΑΊΡΊΑ ΓΊΑ ΤΟ ΨΗΦΊΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ ΜΕ ΚΟΡΎΦΑΊΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΊΟΤΗΤΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ ΎΠΗΡΕΣΊΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΊΤΗ, ΤΟΝΊΖΕΊ Ο ΎΦΎΠΟΎΡΓΟΣ ΕΡΕΎΝΑΣ, ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ 

ΚΑΊ ΨΗΦΊΑΚΗΣ ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ ΚΎΡΊΑΚΟΣ ΚΟΚΚΊΝΟΣ. 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΎΞΊΑΚΗ ΠΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ,  

ΜΕ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΊΕΡΓΕΊΑ ΚΟΎΛΤΟΎΡΑΣ, ΣΗΜΕΊΩΝΕΊ.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

των διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόζουμε. Προϋποθέτει 
προσεκτικό σχεδιασμό μίας ολιστικής ψηφιακής στρατηγικής που 
να εστιάζει στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, η οποία θα 
επιτρέπει τη συνεχή και γρήγορη αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων 
και αναβάθμιση υπηρεσιών, με τρόπο που να ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις και τις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου 
ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την υλοποίηση οριζόντιων 

έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την άμεση ψηφιοποίηση 
ζωτικής σημασίας κρατικών υπηρεσιών. Εστιάζουμε επίσης, στην 
ενίσχυση των τεχνικών και τηλεπικοινωνιακών δομών, μέσω και 
της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων 5G, καθώς και την 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως 
τεχνητή νοημοσύνη, big data, blockchain και internet of things, που 
αναμένεται να επιφέρουν επαναστατικές αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων, όπως η υγεία, η γεωργία και οι υπηρεσίες. 

Αναπτύσσοντας συνεχώς νέες υπηρεσίες και αναβαθμίζοντας 
υφιστάμενες, στοχεύουμε στην ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών 
που παρέχονται στον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Στην ενίσχυση 
της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας στις συναλλαγές, 
επιτρέποντας τη διενέργειά τους με ασφάλεια και διαφάνεια. Στην 
εξοικονόμηση πόρων προκειμένου να  διατεθούν για την ενθάρρυνση 
της επιστημονικής έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, 
ώστε να καταστεί δυνατή η μετατροπή της γνώσης που παράγεται 
σε προϊόντα και υπηρεσίες με πραγματική προστιθέμενη αξία για 

την οικονομία. Παράλληλα, κτίζουμε κλίμα 
εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και ανοικτής, 
αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ δημοσίου, 
ιδιωτικού τομέα και πολιτών. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
Βασικό μοχλό για την  επιτυχημένη μετάβαση 

στην ψηφιακή εποχή δεν αποτελεί μόνο 
η  απόκτηση  ψηφιακών δεξιοτήτων ή απλά 
η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, 
εργαλείων και υποδομών. Πόσο μάλλον 
για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
κοινωνίας της γνώσης και της καινοτομίας που 
οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε. Έχει 
διαφανεί ξεκάθαρα η ανάγκη για επιμόρφωση 
του υφιστάμενου προσωπικού, τόσο του 
δημοσίου τομέα όσο και των επιχειρήσεων, 
αλλά και για αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ούτως ώστε να εστιάζει στην 
καλλιέργεια ατόμων με κριτική, δημιουργική 
και ευέλικτη σκέψη, που να μπορούν να 
προσαρμοστούν στις αυξημένες απαιτήσεις των 
εποχών και να πρωτοστατήσουν σε μελλοντικές 
εξελίξεις. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το 
μεγαλύτερο μας όπλο προς μία επιτυχημένη 
ψηφιακή μετάβαση.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών 
μας βρίσκεται επίσης και η δημιουργία 
υποστηρικτικών μηχανισμών που απευθύνονται 
στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, 
καθώς και η ευρύτερη διαμόρφωση ενός 
ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που 

δεν θα εστιάζει μόνο στη διευκόλυνση του εγχώριου επιχειρείν αλλά 
και στην προώθηση επενδύσεων για στήριξη της αναπτυξιακής 
πορείας της χώρας. 

Η ετοιμότητα της κοινωνίας να αποδεχτεί και να αγκαλιάσει 
την αλλαγή που επιτελείται είναι το μεγαλύτερο μας στοίχημα. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έχει ένα τελικό αποδέκτη, την 
κυπριακή κοινωνία. Και σε αυτή είναι που πρέπει να μεταδώσουμε 
το όραμά μας, ούτως ώστε η αλλαγή να επέλθει με τη βούλησή της, 
και όχι από ανάγκη.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν 
πολύτιμο εργαλείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη 
διατήρηση της ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. Η προσπάθεια αυτή 
ενδέχεται να παρουσιάσει προκλήσεις, που όμως εντάσσονται 
στη σφαίρα του αναμενόμενου. Σε κάθε επαναστατική διαδικασία 
ενδέχεται να εντοπιστούν προβλήματα, κενά και αδυναμίες, σε 
κάθε φάση υλοποίησης, τα οποία όμως είμαστε αποφασισμένοι να 
ξεπεράσουμε. 

Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουμε. Η κάθε επιμέρους 
ενέργεια αποτελεί ένα βήμα μπροστά. Η συνδυαστική δράση 
είναι αυτή που θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαστε 
αποφασισμένοι να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας έχει ανατεθεί. 
Με γνώμονα τον πολίτη, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να αξιοποιήσουμε πλήρως το ευρύ φάσμα ευκαιριών που 
διανοίγεται μπροστά μας και να φτάσουμε σε υψηλά επίπεδα 
ψηφιακής ωριμότητας. Για ένα κράτος σύγχρονο, μία οικονομία 
δυναμική και μία κοινωνία ευημερούσα. 


