
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Κ.ε. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Κυρίες και 

Κύριοι, 

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει προς την Logicom Solutions,  

κατακυρώνοντάς της αυτό το στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία έργο. 

Βρισκόμαστε σε ένα ακόμα ιστορικό μεταίχμιο. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν ραγδαία. Ήδη 

μπήκαμε σε μια νέα εποχή όπου η τεχνολογία επηρεάζει και μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας σε 

όλα τα επίπεδα. 

Νομίζω όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε τις αλλαγές που διατελούνται γύρω μας οι οποίες είναι 

συγκλονιστικές και όχι μόνο δεν πρόκειται να περιοριστούν, αλλά το αντίθετο, θα συνεχίσουν να 

πραγματοποιούνται με αυξητικούς ρυθμούς στο άμεσο μέλλον.  

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλάζουν με ασύλληπτους ρυθμούς την παγκόσμια οικονομία και φυσικά την 

κοινωνία μας. Βρισκόμαστε στην εποχή της εισαγωγής της ρομποτικής στην παραγωγική διαδικασία, της 

ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της νανοτεχνολογίας και της 

βιοτεχνολογίας, αλλά και του διαδικτύου των πραγμάτων.  

Στην καρδιά των προσπαθειών ψηφιακής μεταρρύθμισης οργανισμών και κυβερνήσεων, βρίσκεται η 

δικτυακή υποδομή, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η οποιαδήποτε 

ψηφιακή μεταρρυθμιστική ενέργεια. Το δίκτυο είναι αυτό που υποστηρίζει την αυξανόμενη ροή 

δεδομένων και πληροφοριών στους σύγχρονους οργανισμούς αποτελώντας το κυκλοφορικό τους 

σύστημα.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρίζει τα σημαντικά οφέλη που η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει στην 

οικονομία της χώρας μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Το Υπουργείο 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, πρωτοστατεί στις ενέργειες 

της Δημοκρατίας για ψηφιακή μεταρρύθμιση. Στα πλαίσια αυτά, αναγνωρίζει ότι σημαντικό συστατικό 

για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών, προκειμένου 

αυτές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν τόσο 

όσον αφορά στις επιδόσεις και στη ταχύτητα, όσον και στην ασφάλεια των πληροφοριών. Με την 

υλοποίηση του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση 

της Ψηφιακής της Στρατηγικής της κυβέρνησης, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την κεντρικοποίηση 

και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεδομένων και φωνής σε μεγάλο αριθμό Τμημάτων, 

Υπηρεσιών και Υπουργείων ανά την Κύπρο. Με την προσφερόμενη λύση επιτυγχάνεται, μέσω των 

προσφερόμενων καινοτόμων τεχνολογιών IP τηλεφωνίας και collaboration καλύτερη, πιο 

αποτελεσματική και χαμηλότερου κόστους συνδεσιμότητα μεταξύ κυβερνητικών φορέων. 

Η άριστα καταρτισμένη ομάδα μηχανικών και αρχιτεκτόνων της Logicom Solutions σε συνεργασία με τη 

CISCO, πρωτοπόρο στον τομέα των ψηφιακών υποδομών, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημαντικότητας 

αυτού του έργου, σχεδίασαν μια λύση βασισμένη σε βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες από παρόμοια 

έργα στο εξωτερικό, η οποία είμαι σίγουρος θα επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Σας ευχαριστώ. 


