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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

H η-διακυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα για ουσιαστική μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας  

Είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από το σπίτι 
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 μείωση γραφειοκρατίας και αύξηση παραγωγικότητας στη ΔΥ 
  διαφάνεια 
 μείωση του κόστους λειτουργίας του δημοσίου - σεβασμός 

στα λεφτά του φορολογουμένου 
 καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού  της 

δημόσιας υπηρεσίας 
 ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε 24ωρη βάση  
 παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών / πληροφοριών στους 

πολίτες   



ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Πολύπλευρη μεταρρύθμιση  

Πολιτική εποπτεία – 
πλαίσιο 

διακυβέρνησης  

Καταγραφή και 
απλοποίηση 
διαδικασιών 

Συντονισμός και 
δουλειά από όλα τα 

τμήματα του 
δημοσίου  

Μηχανογράφηση, 
τεχνικές λύσεις και 

πληροφοριακά 
συστήματα 

Νομοθετικές & 
κανονιστικές 

ρυθμίσεις 
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Η η-διακυβέρνηση δεν 
είναι ένα πληροφοριακό 
σύστημα, το οποίο 
αγοράζεις και εφαρμόζεις. 



Απουσία ολοκληρωμένου πλάνου ηΔιακυβέρνησης 

Απουσία ολοκληρωμένης εικόνας για τις διαδικασίες του δημοσίου 

  Απουσία διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και συντονισμού των αρμόδιων 
τμημάτων/υπηρεσιών του δημοσίου 

Χαμηλή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών, επιχειρησιακός κατακερματισμός συστημάτων 
και λειτουργικές επικαλύψεις πληροφοριακών συστημάτων 

Μειωμένη βούληση επαναχρησιμοποίησης της δημόσιας πληροφορίας  

Τι δυσκολίες / παθογένειες αντιμετωπίσαμε: 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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Τι Κάναμε? 

 Ολοκληρωμένο Πλάνο ηΔιακυβέρνησης 

11 Δράσεις / μεταρρυθμίσεις  

     που οδηγούν στην ηΔιακυβέρνηση  

 

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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1. Αλλαγή σύνθεσης Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

2. Επέκταση ΑΡΙΑΔΝΗ 

3. ηΤαυτότητα  (ηΥπογραφές και ηΤαυτοποίηση) 

4. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

5. Επέκταση eOASIS στη δημόσια υπηρεσία 

6. η-Συνεργασίας για τη λειτουργία της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου  

7. Σελίδα ομοιόμορφης καταγραφής συναλλαγών πολίτη/επιχειρήσεων με το δημόσιο 
τομέα 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
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8.DLS Portal Κτηματολογίου 

9. Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΥΚΑ 

10. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Σχεδίων Χορηγιών ΜμΕ  
Επιχειρήσεων 

 11. Πλατφόρμα για ανοικτά δεδομένα – open data  

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΗΔ)  

Κατάργηση Εκτελεστικού 
Συμβουλίου Μηχανογράφησης  

(αποτελούμενο από τεχνοκράτες, μη 
αποτελεσματικό, καθυστερήσεις) 

Σύσταση  ΣΗΔ, υπό την προεδρία του 
Υφυπουργού και μέλη Υπουργοί 
Οικονομικών, Μεταφορών και 

Έργων,  Διευθυντής ΤΥΠ και Digital 
Champion  

ΣΤΟΧΟΙ: 
 Πολιτική Εποπτεία στη χάραξη πολιτικής η-διακυβέρνησης 
 Προτεραιότητα στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 Επίσπευση στη λήψη αποφάσεων για την έγκριση και υλοποίηση των έργων  
 Άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρατηρούνται, καθώς οι αποφάσεις 

λαμβάνονται στο ανώτατο επίπεδο  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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Από το Μάιο του 2015 που έχει συσταθεί το ΣΗΔ, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 
 

 Έγκριση των Στρατηγικών Έργων Ψηλής Προτεραιότητας στο τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για σκοπούς συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρου 

 
 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) – Γενικό Λογιστήριο  
 
 Σχέδιο Δράσης για επέκταση του συστήματος αυτοματοποίησης γραφείου (eOASIS) σε όλη τη 

δημόσια υπηρεσία μέχρι το 2018 – (paperless government)  
 

 Αγορά ηΤαυτοτήτων  
 
 Σχέδιο Δράσης ΑΡΙΑΔΝΗ για νέες ηΥπηρεσίες προς πολίτες/επιχειρήσεις 

 
 Έργο Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (eJustice)  



 Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο Φωνής και Δεδομένων  

 Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας  

 Έργο Δομημένης καλωδίωσης και ασύρματη δικτύωση στα σχολεία της Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) στα δημόσια 
νοσοκομεία και κέντρα υγείας  

 Έργο LIMS του Κρατικού Χημείου  

 Έγκριση για διενέργεια μελέτης Ενοποίησης των Μηχανογραφικών Κέντρων στη Δημόσια 
Υπηρεσία  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (2) 
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Από το Μάιο του 2015 που έχει συσταθεί το ΣΗΔ, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 



2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ» 
www.ariadni.gov.cy 
  
 

 
Τι είναι η ΑΡΙΑΔΝΗ; Ένα πληροφοριακό σύστημα που μπορεί να:  

Παρέχει ηλεκτρονικές 
υπηρεσιών σε 

πολίτες/επιχειρήσεις με 
ασφαλή τρόπο 24/7 
(www.ariadni.gov.cy) 

 
Διασυνδέει πληροφοριακά 

συστήματα δημοσίου 
(επικοινωνία government to 

government) –
διαλειτουργικότητα 

συστημάτων  
 

Πληροφορεί και εξυπηρετεί 
πολίτες και επιχειρήσεις 

από το σπίτι και το γραφείο 
Ειδοποιεί με SMS/email 

Διεξάγει Ηλεκτρονικές 
Πληρωμές (ePayments) 

Υποστηρίζει Ηλεκτρονικές 
Υπογραφές, Ηλεκτρονική 

ΤΑυτοποίηση  

 

Εγγράφει πολίτες μέσα από δυο βήματα: 

1. Εγγραφή στην πύλη και 

2. Επιτόπου επίσκεψη για μια μόνο φορά 
στα ΚΕΠ για ταυτοποίηση  στοιχείων 

11 

Για να μετουσιωθούν οι δυνατότητες σε πραγματικότητα χρειάζεται: σκληρή δουλειά, συντονισμός Τμημάτων Δημοσίου, 
ανάπτυξη υπηρεσιών από τα τμήματα του δημοσίου στο περιβάλλον ΑΡΙΑΔΝΗ, καταγραφή και απλοποίηση διαδικασιών, 
τροποποίηση μηχανογραφικών συστημάτων, διασύνδεση συστημάτων κλπ.  

http://www.ariadni.gov.cy/
http://www.ariadni.gov.cy/


Εγκρίθηκε από ΣΗΔ στις 25/04/2016 και ΥΣ στις 4/05/2016 

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη 46 νέων η-Υπηρεσιών , οι οποίες 
επιλέγηκαν/ιεραρχήθηκαν με βάση τη ζήτηση που παρουσίαζαν από 
τους χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) 

• Φάση 1 – 18 υπηρεσίες το 2016 

• Φάση 2  - 28 υπηρεσίες το 2017 

2018 θα παρέχονται ηλεκτρονικά τουλάχιστο 87 υπηρεσίες 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ηΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΑΡΙΑΔΝΗ – ΣΗΜΕΡΑ 62 ηΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Από το Σεπτέμβριο του 2014, που παραδόθηκε, το σύστημα, προσφέρονται 
περίπου 62 ηYπηρεσίες  
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Κάποιες από αυτές είναι:  
• ηΥπηρεσίες ΤΑΠΜ (Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής, Επανέκδοση Πιστοποιητικού, Επανέκδοση 

Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας, Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως) 
• Κατάσταση για βεβαίωση λήψης παροχής επιδόματος ΥΚΑ 
• Πρόοδος Αιτημάτων (συντάξεις, χορηγίες, επιδόματα, βοηθήματα) 
• Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών  
• Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
• Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου) ακίνητης ιδιοκτησίας  
• Αίτηση για αντίγραφο κτηματικού σχεδίου 
• Αίτηση για δήλωση ακινήτων 
• Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για όλα τα έτη 
• Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για συγκεκριμένο έτος 
• Προσωρινός υπολογισμός σύνταξης γήρατος 
• Παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων 
• Υπολογισμός δικαιωμάτων οικοδομικών αδειών 

 
 



ΑΡΙΑΔΝΗ – ΣΗΜΕΡΑ 62 ηΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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• Υπολογισμός τελών μεταβίβασης 

• Ενημέρωση κοινού για πολεοδομικές άδειες 

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤΟΜ 

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για εταιρείες  

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΦΠΑ 

• Πληροφόρηση για επιστροφή ΦΠΑ 

• Δήλωση για ειδοποίηση εισφορών πληρωμές (ΥΟ) 

• ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 

 

 



  Βεβαιώσεις στη μορφή επίσημου εγγράφου (σφραγίδα και   
υπογραφή του αρμόδιου Τμήματος)  

  Υπάρχει ηΥπηρεσία για «Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου» 
(καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης και ο αρ. που αναγράφεται 
στο έγγραφο)  

 

  ΑΡΙΑΔΝΗ – Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά 
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• Εγγραφείτε με δύο απλά βήματα:  

 Ηλεκτρονική Εγγραφή (user name/ password)  

 Επίσκεψη ΜΙΑ φορά στα ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ ή ΤΕΕΠ για ταυτοποίηση  
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   ΑΡΙΑΔΝΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ  



 

• Πρόοδος Αιτημάτων 

•Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος 

• Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για συγκεκριμένο Έτος 

• Έρευνα Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

• Κυβερνητικές Διαδικασίες 

2017 

• Προβολή/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων 

• e-Account (Ιστορικό Φορολογουμένου) 

• Ιστορικό Οδηγού (Βαθμοί ποινής και εκκρεμή εξώδικα) 

• Ανακοινώσεις Αστυνομίας για Οδική Κυκλοφορία 

 

2018 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ  
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Στο Σχέδιο Δράσης, προσθέσαμε και ανάπτυξη εφαρμογών και για κινητά 
τηλέφωνα 



Οι πολίτες να καταθέτουν  
πληροφορίες/δικαιολογητικά μόνο μια 
φορά μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ – υποχρέωση 
των δημόσιων υπηρεσιών να μην ζητούν 
ξανά από τους πολίτες αυτά τα στοιχεία 

Αν αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό, τότε οι 
Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από την ΑΡΙΑΔΝΗ να γίνονται 
αποδεκτές από όλα τα 

Τμήματα/Υπηρεσίες του δημοσίου 

(θα αναγράφεται ένα code σε κάθε έγγραφο) 

 ΣΤΟΧΟΣ…ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (Once Only Principle) 
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3. ηΤαυτότητες (Πιστοποιητικά ηΥπογραφών και ηΤαυτοποίησης) 

Οι ηΥπογραφές, αντικαθιστούν την ιδιόχειρη υπογραφή/ανοίγουν το δρόμο στη διεκπεραίωση 
ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτούν χειρόγραφη υπογραφή και φυσική παρουσία 
πολιτών σε Τμήματα/Υπηρεσίες του δημοσίου.  

 

Για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή η ηΥπογραφή πρέπει ταυτόχρονη ταυτοποίηση/πιστοποίηση του 
χρήστη. 

ηΤαυτοποίηση θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο τρόπο με το user name και password και θα 
αυξήσει τα επίπεδα ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές  

Απόφαση ΣΗΔ 25/04/2016 για Αγορά ηΤαυτοτήτων (πιστοποιητικά ηΤαυτοποίησης και ηΥπογραφών) 
από Εξουσιοδοτημένο Παροχέα Υπηρεσιών Πιστοποίησης 
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 3. ηΤαυτότητες (Πιστοποιητικά ηΥπογραφών και ηΤαυτοποίησης) (2) 

Συνεργασία με Εσθονούς εμπειρογνώμονες στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Κυπριακής Κυβέρνησης και Εσθονικής Κυβέρνησης 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου και ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης για μια ολιστική προσέγγιση 
όπου εμπλέκεται και ο ιδιωτικός τομέας για την χρήση των ηΤαυτοτήτων: Μάιος 2017  

Θα αρχίσει η ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού και αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού 
αρχές 2018 - η παροχή ηΤαυτοτήτων τέλος 2018 
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3. ηΤαυτότητες (Πιστοποιητικά ηΥπογραφών και ηΤαυτοποίησης) 

Παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη ηΥπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ηΥπογραφές και να προκύψουν οφέλη από τη χρήση τους 

 

Σημαντικές υπηρεσίες χρειάζονται η-Υπογραφές: 

Αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  

Αίτηση για επίδομα τέκνου και μονογονεϊκού 

Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου 

Αιτήσεις του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης που αφορά εγκατάσταση και λειτουργία 
επιχειρήσεων – χρειάζονται πολλαπλές υπογραφές από διάφορους φορείς    

 



Κέντρο επικοινωνίας και όχι μόνο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα δέχεται αιτήματα από 
πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (τηλέφωνο, SMS, email). 

Λήψη πληροφόρησης για 600 περίπου διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας και 
ενημέρωση για την πρόοδο των αιτημάτων.  

Προκήρυξη Διαγωνισμού: 29 Αυγούστου του 2016  

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Προσφορών και Ακύρωση Διαγωνισμού: 02/2017   

Προκήρυξη Νέου Διαγωνισμού: 05/2017  

Αναμενόμενη λειτουργία ΚΤΕ, τέλος του 2017 

4. ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
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• Η αρχειοθέτηση και η διαχείριση όλων των εγγράφων της δημόσιας υπηρεσίας, εσωτερικά στα 

τμήματα του δημοσίου, να γίνεται ηλεκτρονικά. 

• Στόχος η κατάργηση των φακέλων και η αλληλογραφία μεταξύ της ΔΥ να γίνεται μόνο 
ηλεκτρονικά 

• Τεράστιες εξοικονομήσεις στη ΔΥ σε διοικητικό κόστος (χρόνος διακίνησης εγγράφων, αλλά και 
κόστος εκτύπωσης εγγράφων) 

• Απόφαση ΣΗΔ, ημερ.18/01/2016 για επέκταση του eoasis σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα,  μετά 
από χρόνια καθυστερήσεων.   

• Σήμερα το eOASIS είναι εγκατεστημένο σε 2 Υπουργεία, στην Προεδρία, τη Βουλή, την ΕΕΥ, την 
Ελεγκτική Υπηρεσία, την ΕΠΣΑ, την Αστυνομία, στο Κρατικό Αρχείο με 4000 συνολικά χρήστες 

• Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί αρχές του 2018 θα έχει τοποθετηθεί σε όλη 
τη δημόσια υπηρεσία, φτάνοντας συνολικά τους 12000 χρήστες σε 110 Υπουργεία, 
Τμήματα/Υπηρεσίες και ανεξάρτητα γραφεία.   

eoasis 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - EOASIS 
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Κυβέρνηση χωρίς χαρτί  

ΤΥΠ-ΤΔΔΠ 



6. Η-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή πύλη πληροφοριών μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση των 
εγγράφων που αφορούν τις συνεδρίες του ΥΣ 

 Μέσω της πύλης, γίνονται και οι συνεδρίες του ΥΣ (1η ηλεκτρονική συνεδρία 9.4.2014) 

 Επιτρέπει σε ομάδες ατόμων να επικοινωνούν και να συνεργάζονται εύκολα,  γρήγορα και 
αποτελεσματικά, ανά πάσα στιγμή, απ’ όπου κι’ αν βρίσκονται. 

 Η πρόσβαση γίνεται μέσω του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο (από συσκευές όπως laptop, iPad, smart 
phones). 

 Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται έγγραφα και απόψεις.  

Τι είναι η η-Συνεργασία: 
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Γραμματεία ΥΣ 



7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
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• Πού πρέπει να ψάξω για να βρω 
πληροφόρηση για την υπηρεσία που 
χρειάζομαι; 

• Πόσες υπηρεσίες παρέχει το κράτος 
στους πολίτες; 

• Πόσες συναλλαγές κάνει το κράτος με 
τους πολίτες; 

• Γιατί δεν μπορώ να βρω 
πληροφόρηση για όλα αυτά σε ένα 
τόπο; 

• Γιατί  υπάρχει ανομοιομορφία στις 
διαδικασίες μεταξύ των τμημάτων 
του δημοσίου; 

 
 

Μέχρι σήμερα κανένας δεν μπορούσε να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις 



7. www.ariadni.gov.cy < Πληροφορίες Διαδικασιών Δημοσίου 
(http://www.proceduresinfo.gov.cy) 
 
 

1ο Βήμα: Καταγραφή Συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα 

 

Καταγραφή όλων των  διαδικασιών του δημοσίου για πρώτη φορά  με βάση πρότυπο έγγραφο. 
Καταγράφηκαν συνολικά 600 διαδικασίες 
 

Εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν οι διαδικασίες για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών 
κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το δημόσιο. Ο αριθμός φτάνει τις 150. Εντοπίστηκαν  και οι  
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και στο στάδιο αυτό τυγχάνει επεξεργασίας, η κατάργηση των σχετικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων εάν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που η φυσική παρουσία πρέπει να διατηρηθεί 
(π.χ έκδοση βιομετρικής ταυτότητας και διαβατηρίου) 
 

Διόρθωση ανομοιομορφίας διαδικασιών Επαρχιακών Διοικήσεων / ΚΕΠ και εντοπισμός διαδικασιών για 
απλοποίηση 

Τι Κάναμε: 
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7. www.ariadni.gov.cy < Πληροφορίες Διαδικασιών Δημοσίου 
(http://www.proceduresinfo.gov.cy) 
 

2ο Βήμα: Εκπαίδευση Λειτουργών/Χρηστών 

 
• Καθορισμός Λειτουργών/Χρηστών από όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες και εκπαίδευση τους 

• Επικαιροποίηση υφιστάμενων διαδικασιών  

• Δημιουργία νέων διαδικασιών  

• Κατάργηση διαδικασιών που δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ 

 

3ο Βήμα: Δημιουργία/Σχεδιασμός ιστοσελίδας 

 
• Συνεργασία ΜΔΜ και ΤΥΠ για σχεδιασμό ιστοσελίδας - Ολοκλήρωση / Δημοσιοποίηση – Ιούλιο 2016  

• Καταχώρηση/Δημοσιοποίηση διαδικασιών 

• Σήμερα είναι αναρτημένες 500 διαδικασίες - θα εμπλουτίζεται/επικαιροποιείται συνεχώς 

• Δεν χρειάζεται εγγραφή (user name/password)   

 

Τι Κάναμε: 
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Πληροφόρηση, 
ενημέρωση σχετικά με 

το ΤΚΧ  

Η-Υπηρεσίες 
(υποβολή Αιτήσεων και 

διεκπεραίωση) 

Δωρέαν Πλοήγηση σε 
χάρτες 

Γεω-πύλη INSPIRE  

Με βάση την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 
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8. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – DLS PORTAL 
portal.dls.moi.gov.cy  

23 υπηρεσίες για τις 
οποίες η εγγραφή και 
η πρόσβαση γίνεται 
μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗ 

http://www.portal.dls.moi.gov.cy/


9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΚΑ 

 Πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου με δυνατότητα ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ εισαγωγής της 
Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών των εργοδοτουμένων μιας επιχείρησης 

 Ευκαιρία σε επιχειρήσεις να καταβάλουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς επιπρόσθετη 
δαπάνη τις εισφορές για λογαριασμό των εργοδοτουμένων τους 

 Μείωση χρόνου αναμονής και επί τόπου επισκέψεων στα Επαρχιακά Γραφεία των ΚΑ 
 Μείωση διοικητικού κόστους για το δημόσιο 
 Ημερομηνία εφαρμογής, εντός Ιουλίου 2016 
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ΥΚΑ-ΥΕΠΚΑ 



11. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΜμΕ 

 Δυνατότητες  ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, διαχείρισης αιτήσεων και διαδικτυακής 
ενημέρωσης  

 Απόκτηση συνολικής εικόνας και παρακολούθηση για τα ποιοι λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις από τις υπηρεσίες του δημοσίου 

 Ημερομηνία πιλοτικής εφαρμογής Σεπτέμβριος 2017 
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ΜμΕ - ΥΕΕΒΤ 



12. ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
www.data.gov.cy.  
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Άνοιγμα δημόσιων δεδομένων – πραγματική μεταρρύθμιση  
       Η Κύπρος κατατάσσεται, με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΕ, στην 4η θέση όσον αφορά την πρόοδο που έχει 

επιτύχει στη διάθεση δεδομένων του δημοσίου, στο κοινό, τους ερευνητές και τον επιχειρηματικό κόσμο 

 

ΤΔΔΠ 

http://www.data.gov.cy/


12. ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
www.data.gov.cy.  
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Άνοιγμα δημόσιων δεδομένων – πραγματική μεταρρύθμιση  
 
 Τα δημόσια δεδομένα παρέχονται εύκολα και ηλεκτρονικά μέσω του www.data.gov.cy και οι υπηρεσίες του 

δημοσίου αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα άλλων δημόσιων υπηρεσιών, κάτι που στο παρελθόν ήταν 
ανέφικτο 

 
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τα start ups, από τους ερευνητές και τους 

ακαδημαϊκούς για τη δημιουργία καινούργιων ιδεών, συμβάλλοντας έτσι στη στήριξη της οικονομίας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 

 Το Νοέμβριο 2015, 120 σύνολα δημόσιων δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών από 10 φορείς του 
δημοσίου, διατίθεντο στην εθνική διαδικτυακή πύλη 

 
 Σήμερα, και μετά από εντατική δουλειά, 900 σύνολα δημόσιων δεδομένων από 60 φορείς είναι ανοικτά, 

προσβάσιμα για αξιοποίηση και περαιτέρω χρήση, από πολίτες, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα. Ο 
κατάλογος συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με στόχο σταδιακά όλα τα δημόσια δεδομένα να είναι 
ανοικτά, σε επεξεργάσιμη μορφή και σε καλή ποιότητα 

Ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της επιχειρηματικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης  

 

http://www.data.gov.cy/
http://www.data.gov.cy/


12. ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Άνοιγμα δημόσιων δεδομένων – μεταρρύθμιση – επιχειρηματικότητα – διευκόλυνση 
της καθημερινότητας των πολιτών  
 
Ήδη μετά από μόνο μερικούς μήνες ανοικτής διάθεσης δεδομένων, έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές όπως: 
 Fuel Finder CY: Δίνει πληροφόρηση για όλες τις τιμές των καυσίμων σε σχέση με τη θέση που βρίσκεται ο χρήστης, ανά 

περιοχή, επαρχία και ανά εταιρεία  
 Map Cyprus: Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στο κινητό του τηλέφωνο οποιαδήποτε διεύθυνση ή σημείο 

ενδιαφέροντος στην Κύπρο, με εύκολο και έξυπνο τρόπο, με βάση ένα ενημερωμένο και λεπτομερή χάρτη της Κύπρου 
 Traffic for Cyprus: Εφαρμογή μέσω της οποίας δίνονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία στη 

Λευκωσία, και το υπεραστικό δίκτυο, οδικά έργα σε εξέλιξη, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Λυεκωσίας, 
σχεδιασμό διαδρομής και άλλες πληροφορίες. 

 Cyprus Tourist Guide: Ένας πλήρης τουριστικός οδηγός για επισκέπτες στην Κύπρο. Ο οδηγός διαθέτει πληροφορίες 
για περισσότερα από 300 αξιοθέατα (αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικούς χώρους, μουσεία, παραλίες, κτλ) 

 Cyprus Elections Results Visualising Tool: Διαδικτυακή εφαρμογή εναλλακτικής απεικόνισης των εκλογικών 
αποτελεσμάτων μέσω διαδραστικών γραφημάτων και χαρτών. 

 Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης – CYLAW: Ελεύθερη πρόσβαση σε κυπριακές και διεθνείς πηγές νομοθεσιών, 
αποφάσεων δικαστηρίων  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας   


