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Πληροφορική… Οικονομική Κρίση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ
Παγκόσμια «ατμομηχανή»
απασχόλησης

ΕΞΟΔΟΣ…

ΕΠΕΝΔΥΣΗ…
Εκπαίδευση/Δεξιότητες πολιτών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2

Εισηγήσεις
• Να υιοθετηθούν καινοτόμες πρακτικές όπως Εργασία από
το Σπίτι
• Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες γενικότερα και η
νομοθεσίες ειδικότερα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής
• Να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα συστήματα
πληροφορικής πλήρως και να επεκταθούν, έχοντας πάντα
υπόψη την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα σε
αυτά πλαίσια σπουδαίο ρόλο παίζει και θα συνεχίσει να
παίζει η ΑΡΙΑΔΝΗ.
• Εκσυγχρονισμός των υποδομών
• Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που μας παρέχουν οι νέες
τάσεις της τεχνολογίας
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ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΠΕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computing Everywhere
The Internet of Things
3D Printing
Advanced Analytics
Context-Rich Systems
Smart Machines
Cloud/Client Computing
Software Defined Infrastructure/Applications
Web-Scale IT
Risk-Based Security and Self-Protection
BIG DATA
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το όραμα του Τμήματος είναι η Δημιουργία μιας
αποτελεσματικής κρατικής μηχανής που
αποσκοπεί στην:
– αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
– ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις
δημοκρατικές διαδικασίες και
– Βελτίωση της ποιότητας ζωής,

παρέχοντας υπηρεσίες στους πολίτες με τα
λιγότερα έξοδα και εκεί όπου είναι δυνατό η
εξυπηρέτηση τους να γίνεται χωρίς να
απαιτείται η φυσική τους παρουσία.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τον Απρίλιο 2014 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της
Στρατηγικής για την Πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία
μέσα στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία
βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η ΕΕ
καθώς επίσης και στις στρατηγικές κατευθύνσεις της
Κυπριακής Κυβέρνησης.
Η Στρατηγική αυτή προνοεί την υλοποίηση των στόχων της
Κυβέρνησης με ορίζοντα το 2020 και περιλαμβάνει:
• Στρατηγικές κατευθύνσεις/δράσεις που θα επιφέρουν
περαιτέρω εκσυγχρονισμό,
• μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της
παραγωγικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία,
• καθώς επίσης και τη διάθεση περισσότερων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών για άμεση εξυπηρέτηση των
πολιτών/επιχειρήσεων.
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ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
•
•
•
•

eOASIS
ΑΡΙΑΔΝΗ
Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών
Ηλεκτρονική Συνεργασία
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Κυβερνητική Διαδικτυακή
Δίοδος
ΑΡΙΑΔΝΗ

− Ασφαλής παροχή υπηρεσιών η-Διακυβέρνησης

Διασύνδεση όλων των υφιστάμενων συστημάτων
− Εγγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών για την πρόσβαση
τους στις Κυβερνητικές Υπηρεσίες
− Εφαρμογή της ηλεκτρονικής Υπογραφής
− Αυτόματη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των
συστημάτων
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών


Μείωση του Διοικητικού φόρτου και Βελτίωση της
Διαχείρισης των πόρων του Κράτους
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Η-Συνεργασία
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2017
•
•
•
•
•
•

•

Επέκταση του ηλεκτρονικού Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλη τη
Δημόσια Υπηρεσία
Επέκταση συστήματος Ηλεκτρονικής Συνεργασίας
Επέκταση της Αριάδνης και προσθήκη επιπρόσθετου αριθμού η-υπηρεσιών της
Δημόσιας Υπηρεσίας για εξυπηρέτηση του κοινού μέσω διαδικτύου
Αξιοποίηση και Επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών
Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε
όλα Νοσοκομεία
Εξασφάλιση Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Το εν λόγω σύστημα θα
παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα Δικαστήρια, το κοινό τα δικηγορικά
γραφεία, τους δικηγορικούς συλλόγους και άλλους, παρέχοντας ηλεκτρονικές
υπηρεσίες όπως, καταχώρηση υποθέσεων, παρακολούθηση προόδου
υποθέσεων, κατάθεση εγγράφων, ταχεία ενημέρωση για τις υποθέσεις και
λήψη των αναγκαίων μέτρων εκτέλεσης.
Εξασφάλιση Νέου Συστήματος Διαχείρισης Φόρων που θα καλύπτει όλες τις
ανάγκες του Τμήματος Φορολογίας.
11

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2017
•

•
•

•
•
•
•

Εξασφάλιση Συστήματος “Enterprise Resource Planning System” που θα
καλύπτει όλες τις ανάγκες του Γενικού Λογιστηρίου και του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού.
Ενοποίηση Δικτύου Φωνής και Δεδομένων σε συνεργασία με το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ενοποίηση των μηχανογραφικών κέντρων στη δημόσια υπηρεσία και
δημιουργία της αναγκαίας υποδομής που θα φιλοξενήσει το κυβερνητικό
υπολογιστικό σύννεφο.
Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο
αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών CYLAW
Ετοιμασία Μελέτης για καλύτερη Διαχείριση των εκτυπωτικών αναγκών της
Δημόσιας Υπηρεσίας
Ολοκλήρωση του Έργου ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ του Τμήματος Πολεοδομίας
Προμήθεια Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Αυθεντικοποίησης για
τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, εκεί όπου
χρειάζεται
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Ψηφιακή και Οικονομική ενσωμάτωση
Όραμα
• Η
δημιουργία
μιας
κοινωνίας
χωρίς
αποκλεισμούς και γεωγραφικές ανισότητες και τη
διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών για
κοινωνική ενσωμάτωση για όλους»
• Η Εθνική Στρατηγική στηρίζεται στις αρχές της
Διαθεσιμότητας,
της
Ενημερότητας,
της
Οικονομικής Προσιτότητας, της Προσβασιμότητας
και της Ικανότητας χρήσης νέων δυνατοτήτων και
νέων «ψηφιακών ευκαιριών» για τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού.
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Στρατηγικοί Στόχοι
Γενικοί Στόχοι
• Η προσφορά κατάλληλων υπηρεσιών, προϊόντων και εφαρμογών
(Διαθεσιμότητα),
• Η ολοκληρωμένη και συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις
διαθέσιμες «ψηφιακές υπηρεσίες», τα οφέλη και τη χρήση τους
(Ενημερότητα),
• Η προσφορά «ψηφιακών υπηρεσιών» με κόστος που να
ενθαρρύνει τη χρήση τους (Οικονομική Προσιτότητα),
• Η δημιουργία ψηφιακών τεχνολογιών και ευκαιριών που να
υποστηρίζουν τη χρήση τους από τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού (Προσβασιμότητα), και
• Η κατάρτιση και εκπαίδευση των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού ώστε να έχουν τις ικανότητες και δεξιότητες που
απαιτούνται για τη χρήση των ΤΠΕ (Ικανότητα).
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Στρατηγικοί Στόχοι
Ειδικοί Στόχοι
• Καθολική Ευρυζωνική Κάλυψη,
• Διαθεσιμότητα του Διαδικτύου για Όλους,
• Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων,
• Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα για Όλους,
• Χρήση των ΤΠΕ για Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής
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Κάνοντας Περισσότερα…
Με Λιγότερα!!!
Μεγιστοποίηση των στόχων και προσδοκιών
αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες

με…

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
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