ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η Κύπρος είναι ανεξάρτητη δημοκρατία με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Το Σύνταγμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας προνοεί τη διάκριση των τριών κρατικών εξουσιών (εκτελεστικής,
νομοθετικής και δικαστικής). Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και 11μελές Υπουργικό Συμβούλιο, η νομοθετική εξουσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και
η δικαστική εξουσία από τα δικαστήρια.
Στην Κύπρο υπάρχουν σήμερα 11 Υπουργεία


Υπουργείο Εξωτερικών: Είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις του κράτους με τις άλλες χώρες, για
τις διάφορες συμβάσεις με άλλα κράτη και γενικά για την εξωτερική πολιτική της χώρας



Υπουργείο Εσωτερικών: Φροντίζει για τις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους γενικά, για τον
τρόπο εσωτερικής διοίκησης και εποπτεύει τα όργανα αυτοδιοίκησης. Είναι επίσης
υπεύθυνο για τη διοργάνωση εκλογών και για τα θέματα προσφύγων



Υπουργείο Άμυνας: Φροντίζει για την ασφάλεια από κάθε εξωτερική απειλή και την
οργάνωση της άμυνας



Υπουργείο Οικονομικών: Διαχειρίζεται τα οικονομικά του κράτους. Καταρτίζει τον
προϋπολογισμό, κατανέμει και εισπράττει τους φόρους, εγκρίνει τις αυξήσεις μισθών και
διενεργεί γενικά όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του κράτους.



Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Εποπτεύει την απονομή δικαιοσύνης,
φροντίζει για την καλή λειτουργία των δικαστηρίων και των φυλακών, εργάζεται για την
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και είναι υπεύθυνο για την εσωτερική ασφάλεια και
τάξη.



Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Είναι υπεύθυνο για τη μόρφωση των πολιτών, την
οργάνωση και λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευση και γενικά την ανάπτυξη των
τεχνών και των γραμμάτων.



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Ασχολείται με τα εργατικά θέματα, τις
κοινωνικές ασφαλίσεις και υπηρεσίες και τα σχέδια συντάξεων.



Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Φροντίζει για την προαγωγή της
γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.



Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων: Ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τις
συγκοινωνίες (δρόμοι, οργάνωση, μεταφορές, άδειες αυτοκινήτων), τις επικοινωνίες και την
εκτέλεση συναφών έργων (αεροδρόμια, λιμάνια, υδατοφράκτες κλπ). Επίσης είναι
υπεύθυνο για τη διαφύλαξη και συντήρηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.



Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: Είναι υπεύθυνο για το εσωτερικό και
εξωτερικό εμπόριο, τη διοργάνωση και συμμετοχή του κράτους σε εκθέσεις προϊόντων, την
οργάνωση της βιομηχανίας, την επίβλεψη των εργοστασίων και των βιοτεχνιών, τη
συνεργατική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τουρισμού



Υπουργείο Υγείας: Φροντίζει για τη δημόσια υγεία και γενικά την ιατρική περίθαλψη με την
οργάνωση νοσοκομείων, την περιστολή επιδημικών ασθενειών, κα.

Με εξαίρεση τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, στα υπόλοιπα εννέα Υπουργεία
υπάγονται συγκεκριμένα Τμήματα/ Υπηρεσίες. Το κάθε Υπουργείο και το κάθε Τμήμα/

Υπηρεσία έχει τη δική του οργανωτική δομή, η οποία είναι αυστηρά ιεραρχική, με ξεκάθαρες
αρμοδιότητες σε κάθε επίπεδο και κατάλληλους μηχανισμούς αναφοράς/ επικοινωνίας μεταξύ
των διάφορων ιεραρχικών επιπέδων. Η τυπική δομή ενός Υπουργείου, που περιλαμβάνει
εσωτερικές Διευθύνσεις και Τμήματα/ Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και η
τυπική δομή Τμήματος/ Υπηρεσίας που, συνήθως, αποτελείται από Τομείς, ο κάθε ένας
από τους οποίους έχει την ευθύνη για συγκεκριμένα θέματα, έχει ως ακολούθως:
Υπουργός
Γενικός Διευθυντής
Αρχείο

Διευθύνσεις

Τμήματα/ Υπηρεσίες

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Προϊστάμενοι Τμημάτων/ Υπηρεσιών

Ανώτεροι Λειτουργοί

Προϊστάμενοι Τμημάτων/ Υπηρεσιών

Επιστημονικό & Τεχνικό
Προσωπικό

Προϊστάμενοι Τμημάτων/ Υπηρεσιών

Προϊστάμενοι Τμημάτων/ Υπηρεσιών

Σχήμα Error! No text of specified style in document.-1: Τυπική οργάνωση Υπουργείων στην
Κυπριακή Δημοκρατία

Εκτός από τα 11 Υπουργεία στο δημόσιο τομέα λειτουργούν και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, που
δεν υπάγονται σε Υπουργεία (όπως π.χ. η Νομική Υπηρεσία, η Ελεγκτική Υπηρεσία, κ.ά.), των
οποίων προΐστανται ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι που διορίζονται, βάσει συνταγματικής πρόνοιας,
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχουν επίσης και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες που
ιδρύθηκαν με νόμο συνήθως για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, των οποίων
προΐστανται ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η αποκέντρωση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο
επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας Επαρχιακών Γραφείων. Τμήματα/ Υπηρεσίες όπως,
π.χ. το Τμήμα Γεωργίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (όλα
κάτω από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος), το Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (κάτω από το Υπουργείο
Εσωτερικών), το Τμήμα Δημοσίων Έργων και οι Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες (κάτω από
το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων), το Τμήμα Εργασίας, το Τμήμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων), λειτουργούν γραφεία στις επαρχίες του νησιού, ώστε να
διευκολύνεται η προσφορά υπηρεσιών στο κοινό. Επιπρόσθετα, στις επαρχίες λειτουργούν και
οι Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στο κοινό και συντονίζουν
τις δραστηριότητες των Κυβερνητικών Τμημάτων σε επαρχιακό επίπεδο με στόχο την
προώθηση διάφορων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχουν δύο μορφές αρχών, και συγκεκριμένα τα
Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία προγραμματισμού
και εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων καθορίζονται στην οικεία νομοθεσία. Στην Κύπρο
υπάρχουν σήμερα οι 34 Δήμοι που παρατίθενται ακολούθως, κάποιοι εκ των οποίων είναι
κατεχόμενοι.
Αγία Νάπα ΑΜΜ

Λακατάμια ΛΕΥ

Άγιος Αθανάσιος ΛΕΜ

Λάπηθος ΚΕΡ (κατεχόμενη)

Άγιος Δομέτιος ΛΕΥ (ημικατεχόμενος)

Λάρνακα ΛΑΡ

Αγλαντζιά ΛΕΥ (ημικατεχόμενη)

Λατσιά ΛΕΥ

Αθηένου ΛΑΡ (ημικατεχόμενη)

Λεμεσός ΛΕΜ

Ακανθού ΑΜΜ (κατεχόμενη)

Λεύκα ΛΕΥ (κατεχόμενη)

Αμμόχωστος ΑΜΜ (κατεχόμενη πόλη)

Λευκόνοικο ΑΜΜ (κατεχόμενο)

Αραδίππου ΛΑΡ
Γερμασόγεια ΛΕΜ

Λευκωσία ΛΕΥ (ημικατεχόμενη πρωτεύουσα)

Γεροσκήπου ΠΑΦ

Μέσα Γειτονιά ΛΕΜ

Δάλι (Ιδάλιον) ΛΕΥ

Μόρφου ΛΕΥ (κατεχόμενη κωμόπολη)

Δερύνεια ΑΜΜ (ημικατεχόμενη)

Πάνω Λεύκαρα ΛΑΡ

Έγκωμη Λευκωσίας ΛΕΥ

Παραλίμνι ΑΜΜ

Καραβάς ΚΕΡ (κατεχόμενος)

Πάφος ΠΑΦ

Κάτω Πολεμίδια ΛΕΜ

Πέγεια ΠΑΦ

Κερύνεια ΚΕΡ (κατεχόμενη πόλη)
Κυθρέα ΛΕΥ (κατεχόμενη)

Πόλη Χρυσοχούς ΠΑΦ

Λύση ΑΜΜ (κατεχόμενη)

Στρόβολος ΛΕΥ

Τέλος υπάρχουν οι Ημικρατικοί Οργανισμοί (οργανισμοί κοινής ωφελείας) για εξυπηρέτηση
σκοπών δημόσιας ωφέλειας η σύσταση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οποίων
καθορίζεται με νόμο. Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί λειτουργούν με περισσότερη αυτονομία και
ευελιξία, καθότι διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο. Το προσωπικό των εν λόγω Οργανισμών διορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο τους, βάσει των θέσεων και των μισθοδοτικών κλιμάκων που περιλαμβάνονται στον
ετήσιο Προϋπολογισμό τους που συνήθως εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη
Βουλή των Αντιπροσώπων.
Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί της Κύπρου είναι οι ακόλουθοι:
Ημικρατικοί οργανισμοί
Αρχή Ηλεκτρισμού ΚύπρουΑΗΚ
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού – ΚΟΤ
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων –
ΑΚΕΚ

Συμβούλια - Οργανισμοί
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου PAEK
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

Κυπριακός Οργανισμός
Σήμανσης Αντικειμένων από
Πολύτιμα Μέταλλα – CAO

Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής
Βιομηχανίας

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών - ΚΟΔΑΠ

Ιδρύματα
Ίδρυμα
Ενέργειας

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
– ΡΙΚ

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Κυπριακό Πρακτορείο
Ειδήσεων - ΚΥ.ΠΕ
Κυπριακός Οργανισμός
Αναπτύξεως Γης – ΚΟΑΓ
Ταμείο Θήρας
Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου – ΑΤΗΚ
Θεατρικός Οργανισμός
Κύπρου – ΘΟΚ
Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού – ΚΟΑ
Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεων Στέγης ΟΧΣ
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού ΑνΑΔ

Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών
Ελαιοκομικών Προϊόντων
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης
Ποιότητας
Συμβούλια Αποχετεύσεων (Λευκωσία,
Λεμεσού-Αμαθούντος, Λάρνακας)
Πολεοδομικό Συμβούλιο
Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και
Επανεγκατάστασης
Συμβούλια Υδατοπροπρομήθειας
(Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας)
Αρχή Λιμένων Κύπρου

,

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Αρχή Αδειών
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών - ΚΟΑΠ
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Συμβούλιο Οργανισμού Νεολαίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Διορισμοί Πολεοδομικού Συμβουλίου

