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Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη,
Κπξίεο θαη Κύξηνη,
αο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή Ηκεξίδα κε ζέκα: «Ννκηθέο Ρπζκηζηηθέο
Πηπρέο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ θαη Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο ζηε Υξήζε ηεο
Φεθηαθήο Σερλνινγίαο».
ήκεξα, ε ρώξα καο, όπσο θαη άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο, είλαη αληηκέησπε κε
λέεο πξνθιήζεηο νη όπνηεο δεκηνπξγνύλ λέεο επθαηξίεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή καο αλάπηπμε. ε κηα ηέηνηα ρξνληθή ζπγθπξία, ε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο σο θηλεηήξηνο κνριόο αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνύ, είλαη
επηβεβιεκέλε.
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ηηο

επηρεηξήζεηο, λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη λα απμήζεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπο, θαζηζηώληαο ηεο πην
απνηειεζκαηηθέο, αληαγσληζηηθέο θαη πξνζνδνθόξεο. Οη ΜΜΔ πνπ επηρεηξνύλ
δηαδηθηπαθά αλαπηύζζνληαη κε δηπιάζηνπο ξπζκνύο ζε ζρέζε κε ηνπο
αληαγσληζηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ παξνπζία ζην Γηαδίθηπν. Η ςεθηαθή
ηερλνινγία ινηπόλ ζεκαίλεη ειεθηξνληθό εκπόξην, ζεκαίλεη πξνώζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο, ζεκαίλεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζεκαίλεη αλάπηπμε.

Η αλάπηπμε κηαο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ θξάηνπο κε ηνλ πνιίηε θαη ηηο
επηρεηξήζεηο, πξνζθέξεη θαιύηεξεο ππεξεζίεο, κεηώλεη ηε γξαθεηνθξαηία θαη
απινπζηεύεη ηηο δηαδηθαζίεο.
Κπξίεο θαη Κύξηνη,
Γηα απηό αθξηβώο ην ιόγν έρνπκε δηνξγαλώζεη ηε ζεκεξηλή εκεξίδα. Να
ζπκβάινπκε όινη ώζηε νη ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηύνπ λα δηαπεξαηώλνληαη
κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη νη θαηαλαισηέο θαζώο θαη νη επηρεηξήζεηο λα
γλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο αληίζηνηρα.
ε απηό ηα ζεκείν λα αλαθέξσ όηη γηα ην έηνο 2016 ν δείθηεο Φεθηαθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο θαηαηάζζεη ηελ Κύπξν ζηελ 23 ε ζέζε κεηαμύ ησλ
28 θξαηώλ. Γηαθαίλεηαη όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ηαρείεο επξπδσληθέο
ζπλδέζεηο αιιά ε αθνκνίσζε γεληθά ηνπ δηθηύνπ είλαη ρακειή. Τπάξρεη
πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ νθειώλ ηεο ςεθηαθήο
νηθνλνκίαο αθνύ κόλν ην 69% ησλ λνηθνθπξηώλ καο έρνπλ ζπλδξνκή
ζεζηαζεξέο

επξπδσληθέο

ππεξεζίεο.
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νη
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δξαζηεξηνπνηνύληαη ελεξγά ζην δηαδίθηπν δηαθαίλεηαη όηη ππάξρνπλ ρακειά
επίπεδα εκπηζηνζύλεο ζε ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη απηό επηβξαδύλεη
ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο.
Σν δηαδίθηπν θαη γεληθά νη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο, ν ςεθηαθόο θόζκνο θηλείηαη κε ξαγδαίνπο
ξπζκνύο θαη απηό καο επηβάιεη λα είκαζηε ζε ζπλερή εηνηκόηεηα γηα λα
κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο λέεο ςεθηαθέο πξνθιήζεηο.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πην πάλσ, πξόζθαηα
πξνρώξεζε ζηελ πηνζέηεζε δέζκεο κέηξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηνπ
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαζώο θαη αλαθνηλώζεσλ
πνπ ζηόρν έρνπλ αθελόο λα δηεπθνιύλνπλ ην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη
αθεηέξνπ λα εληζρύζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ θαη λα
αλαπηύμνπλ λένπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο όπσο είλαη ε ζπλεξγαηηθή
νηθνλνκία.

Οη πην πάλσ πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο κειεηνύκε κε ζθνπό λα αλαιάβνπκε
θάπνηεο δξάζεηο θαη ζηελ Κύπξν, ζα ηύρνπλ πεξαηηέξσ επεμήγεζεο ζηε
ζπλέρεηα από ηελ εθπξόζσπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,

θα. Megan

Richards, ηελ νπνία θαη θαισζνξίδσ ζεξκά.
Παξάιιεια ην Τπνπξγείν καο πξνσζεί έκπξαθηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην κε
δηθέο ηνπ δξάζεηο. Καη ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηηο πην ζεκαληηθέο:

1.

ηεξίδνπκε ηηο ΜΜΔ κε ηελ παξνρή ρξεκαηνδόηεζεο ώζηε λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν
θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Καηά ηελ
πεξίνδν 2009-2012 επηρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 235 επηρεηξήζεηο κε
ζπλνιηθό πνζό πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα €2,6 εθ. Έλα λέν
ζπγρξεκαηνδνηνύκελν ρέδην ππνινγίδεηαη λα πξνθεξπρζεί ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2017. Πέξαλ ηνύηνπ, ην Τπνπξγείν εηνηκάδεη λέα ρέδηα
Υνξεγηώλ ζρεηηθά κε ην ππνινγηζηηθό λέθνο (cloud) θαζώο θαη ηελ
θαισδίσζε ησλ ΜΜΔ γηα δηαζύλδεζε ζην δηαδίθηπν ζε πςειέο ηαρύηεηεο.

2.

Σν Τπνπξγείν αλέζεζε ζε ηδησηηθό νίθν ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζηελ
εγρώξηα αγνξά ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ κε ζθνπό λα εληνπηζηνύλ νη
παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο Κύπξηνπο Δπηρεηξεκαηίεο θαη Πνιίηεο/
θαηαλαισηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνύ
εκπνξίνπ, θαζώο θαη ζην λα πξνβνύλ ζε δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο από
εγρώξηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα.

3.

Δηνηκάδνπκε έλα ειεθηξνληθό νδεγό ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηηο λνκηθέο
θαη ξπζκηζηηθέο πηπρέο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ, ν νπνίνο ζα
ιεηηνπξγήζεη σο εύρξεζην εξγαιείν ηόζν γηα λνκηθά όζν θαη γηα θπζηθά
πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.

4.

Δηνηκάδνπκε Καλνληζκνύο γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα
ην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην. Η εξγαζία απηή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί
πεξί ην ηέινο ηνπ 2017.

5.

Πξνβάιινπκε ζε ζπλερή βάζε ελεκεξσηηθό θαη επηκνξθσηηθό πιηθό,
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρεηξείηε Γηαδηθηπαθά», γηα
ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην
πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά.
Αλακθίβνια, νη πξνζπάζεηεο καο απηέο ζα εληζρύζνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο λα αληεπεμέιζνπλ ηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, λα αλαπηπρζνύλ
θαη λα επεκεξήζνπλ πξνο όθεινο ηόζν ησλ ηδίσλ όζν θαη ηεο νηθνλνκίαο
καο γεληθόηεξα.
Με ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνπο
δηαθεθξηκέλνπο Οκηιεηέο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, νη νπνίνη απνδέρηεθαλ
ηελ πξόζθιεζε καο γηα λα θαηαζέζνπλ ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.
Κιείλνληαο, θαινύκε όινπο εζάο λα ζπλεξγαζηείηε θαη από θνηλνύ λα
ζηεξίμνπκε ηόζν ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ην Τπνπξγείν καο, όζν θαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηε δεκηνπξγία ελόο πγηνύο
ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ελαξκνληζκέλν κε ην Κνηλνηηθό θαη εζληθό δίθαην.
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πιεξνθόξεζεο.
αο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηελ ζεκεξηλή εθδήισζε.

