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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»  
 
III. ΜΕΤΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2020, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης 
του Προϋπολογισμού, έχουν υιοθετηθεί οι ακόλουθες πολιτικές:  
 
Απασχόληση στο δημόσιο τομέα  
 
Στο πλαίσιο διατήρησης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, το 2020 συνεχίστηκε 
η υιοθέτηση μέτρων για συγκράτηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα μέσω:  
 
- της συνέχισης της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου 

∆ιορισμού, Προαγωγής και Πρώτου ∆ιορισμού και Προαγωγής στο δημόσιο και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα · 

 
- της συνέχισης της απαγόρευσης της πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για 

ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία, με ορισμένες εξαιρέσεις · 
 
- της συνέχισης της απαγόρευσης της πρόσληψης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, 

με ορισμένες εξαιρέσεις · 
 
- της συνέχισης της κινητικότητας εντός και μεταξύ των Υπουργείων αλλά και στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, και 
 
- της διατήρησης σε γενικές γραμμές των ρυθμίσεων που αφορούν στην καταβολή 

επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων. 
 
Στο πλαίσιο των ειδικών εξαιρέσεων, με τον Προϋπολογισμό του 2020, δημιουργήθηκαν 
συνολικά 1.908 νέες μόνιμες (494 υπαλληλικές θέσεις και 1.414 θέσεις Ωρομίσθιου 
Κυβερνητικού Προσωπικού) και καταργήθηκαν 2.233 κενές θέσεις (325 κενές μόνιμες 
(υπαλληλικές) θέσεις και 1.908 κενές θέσεις Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού) στο 
δημόσιο τομέα. Η δημιουργία 1.414 θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού αφορά 
κυρίως στη μονιμοποίηση εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (1.404 θέσεις) 
ενώ η κατάργηση 1.908 θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού αφορά κυρίως στη 
μεταφορά θέσεων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας στον 
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (1.749 θέσεις). 
 

Απολαβές στο δημόσιο τομέα 

Κατά το 2020, συνεχίστηκε η εφαρμογή των μέτρων που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
για σκοπούς συγκράτησης των απολαβών και των συντάξεων στην κρατική υπηρεσία και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κλιμακωτή μείωση των απολαβών και 
των συντάξεων, η οποία θα τερματιστεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2022, η μείωση των 
επιδομάτων και της υπερωριακής αποζημίωσης, η μείωση των μισθοδοτικών κλιμάκων 
εισδοχής και ο περιορισμός της ποσοστιαίας αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος στο ήμισυ 
της ποσοστιαίας αύξησης του ∆είκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. 



 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ 5: «ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»  
 
 
Ι. ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
 
Οργάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών  
 
Κατά το 2020, το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού (Τ∆∆Π) εξέτασε αιτήματα, 
εκπόνησε μελέτες γραφείου και προώθησε σχετικές ρυθμίσεις μέσω Προϋπολογισμού που 
σκοπό είχαν την ενίσχυση της στελέχωσης, την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό 
διαφόρων κυβερνητικών Υπηρεσιών, παραδείγματα των οποίων παρατίθενται πιο κάτω: 
 
 ∆ικαστική Υπηρεσία 
 Νομική Υπηρεσία 
 Ελεγκτική Υπηρεσία 
 Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 
 Υπουργείο Άμυνας - ∆ιοίκηση 
 Υπουργείο Άμυνας – Κυπριακός Στρατός 
 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Αλιείας και  
 Θαλάσσιων Ερευνών 
 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Περιβάλλοντος 
 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Επιθεώρησης  

Εργασίας 
 Υπουργείο Εσωτερικών – ∆ιοίκηση 
 Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
 Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
 Υπουργείο Εσωτερικών – Υπηρεσία Ασύλου 
 Υπουργείο Εξωτερικών – ∆ιοίκηση 

            – Έναρξη συζήτησης για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου 
 Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Φορολογίας 
 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ):  

- Μελέτη Νομοσχεδίου για την ίδρυση και οργάνωση Υφυπουργείου Πολιτισμού. 
- Ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021. 
- Εξέταση θεμάτων που αφορούν τον εξορθολογισμό του συστήματος μείωσης του 
διδακτικού χρόνου του εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης 
στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ).  

- Έναρξη της συζήτησης σε σχέση με τις διοικητικές δομές και τους ανθρώπινους 
πόρους του ΥΠΠΑΝ.  

 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 
 Υπουργείο Υγείας – Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ημόσιας Υγείας 
 
 

 

 

 

 

 



ΙI. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πολιτών 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε το Έργο που αφορά τη λειτουργία Κέντρου 
Τηλεξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για όλη τη δημόσια υπηρεσία, το οποίο εκτελέστηκε μέσω 
Σύμβασης με την Εταιρεία Omnitouch Cyprus Ltd.    

 

Το ΚΤΕ λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 2018 παρέχοντας πρωτογενή πληροφόρηση 
(γενική πληροφόρηση και εξασφάλιση εντύπων), καθώς και δευτερογενή πληροφόρηση 
(ενημέρωση για την πρόοδο αιτημάτων σε σχέση με συγκεκριμένες υπηρεσίες του δημοσίου).  

 

Το έτος 2020 (μέχρι και τον Σεπτέμβριο που έληξε η σχετική Σύμβαση) απαντήθηκαν από το 
ΚΤΕ 470.788 συνολικά κλήσεις, οι 444.024 εκ των οποίων εξυπηρετήθηκαν από τηλεφωνητή 
και οι υπόλοιπες 26.764 από το Σύστημα Αυτόματης Εξυπηρέτησης (IVR). Το 56% των 
κλήσεων αυτών αφορούσαν τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, απαντήθηκαν από το ΚΤΕ 2.899 ηλεκτρομηνύματα (e - mails). 

 

Με τη λήξη της Σύμβασης τα τηλεφωνικά κέντρα των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
έχουν αναλάβει (επικουρικά των μητρικών υπηρεσιών) την τηλεφωνική εξυπηρέτηση για όσες 
υπηρεσίες προσφέρουν, όσον αφορά πληροφόρηση σε σχέση με τις διαδικασίες, 
προϋποθέσεις, δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κτλ. 

 

Επέκταση/αναβάθμιση της Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 το 2020, ο θεσμός των ΚΕΠ συνέχισε να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, προσαρμοσμένος στις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε περίοδο. Σταδιακά, 
λήφθηκαν μέτρα πρόληψης και εφαρμόστηκαν ενέργειες αντιμετώπισης όπου χρειάστηκε, με 
στόχο την προστασία της υγείας του προσωπικού και των πολιτών που επισκέπτονται τα 
ΚΕΠ.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ σε όλες τις επαρχίες είχε διαφοροποιηθεί, 
με τρόπο ώστε να περιοριστεί η διακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων σε κάθε ΚΕΠ, σύμφωνα 
με τα εκάστοτε κυβερνητικά ∆ιατάγματα και οδηγίες. Συγκεκριμένα, θεσμοθετήθηκε η 
εξυπηρέτηση των πολιτών μόνο μετά από την τηλεφωνική διευθέτηση ραντεβού, η οποία 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν διαχωριστικά τύπου plexiglass και 
έγινε διευθέτηση ούτως ώστε σε κάθε ΚΕΠ να εξυπηρετείται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός 
πολιτών, ανάλογα με τον χώρο. Καθορίστηκε, σε κάθε ΚΕΠ, αριθμός πολιτών που μπορούν 
να περιμένουν στον χώρο αναμονής, ο αριθμός των γραφείων/ταμείων που μπορούν να 
λειτουργούν ταυτόχρονα για επιτόπου εξυπηρέτηση πολιτών και ο αριθμός των 
γραφείων/ταμείων που μπορούν να λειτουργούν, χωρίς την παρουσία πολιτών, για τη 
διεκπεραίωση αιτήσεων ή για την εξυπηρέτηση πολιτών που περιμένουν στον χώρο 
αναμονής. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ήταν απαραίτητες για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των 



οδηγιών για την τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται 
εντός των ΚΕΠ στους χώρους εξυπηρέτησης και αναμονής.  

 

Επιπρόσθετα, έγιναν διευθετήσεις σε όλα τα ΚΕΠ, ούτως ώστε το κοινό να μπορεί να 
υποβάλλει, σε ειδικά κιβώτια που τοποθετήθηκαν στην είσοδο του κάθε ΚΕΠ, αιτήσεις που 
αφορούν π.χ. τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για συντάξεις, επιδόματα, βοηθήματα 
κτλ), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τη φοιτητική χορηγία κτλ. Κατά την αρχική περίοδο 
όπου ίσχυαν περιορισμοί στη διακίνηση το 2ο τρίμηνο 2020, τα ΚΕΠ λειτουργούσαν με 
προσωπικό ασφαλείας, μόνο για τις επείγουσες περιπτώσεις στις απαραίτητες υπηρεσίες.  

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας με βάση το 
πρότυπο ISO 9001:2015, επικαιροποιήθηκε η Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων με την 
καταχώρηση νέου Κινδύνου που αφορά στην πανδημία του ιού COVID-19 και τη λήψη όλων 
των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης και ενεργειών αντιμετώπισης, με σκοπό τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας. Ενεργοποιήθηκε επίσης το ∆ιαδικτυακό ∆ιαδραστικό Εργαλείο 
Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, σύμφωνα με την 
πολιτική που καθόρισε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Εφαρμόστηκαν επίσης προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, σε όλα τα ΚΕΠ, στη βάση του 
Οδηγού ∆ιαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε Συνθήκες Κορωνοϊού, 
του Υπουργείου Εργασίας.  

 

∆εδομένων των συνθηκών της πανδημίας, το πρόγραμμα επέκτασης του θεσμού των ΚΕΠ 
διατηρήθηκε το ίδιο κατά το 2020 και αφορά στα ακόλουθα νέα έργα, σε συνεργασία με το 
Τμήμα ∆ημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:   

 

 Mεταστέγαση του ΚΕΠ Λεμεσού σε κτήριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας, όπως διαλαμβάνει η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.871 
και ημερ. 25/7/2019.    

 Σύσταση 2ου ΚΕΠ στην Πάφο, σε κτήριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας, όπως διαλαμβάνει η ίδια πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Σύσταση νέου ΚΕΠ Λευκωσίας 3, στα Λατσιά, σε κτήριο της πρώην Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας, όπως διαλαμβάνει η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 
αρ. 88.440 και ημερ. 6/11/2019. 

 

Άλλες αναπτυξιακές δράσεις για αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΠ περιλαμβάνουν: 

 

(i) την πιστοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, με βάση το νέο πρότυπο 
ISO 9001:2015, τον Ιανουάριο 2020. Το Σύστημα διέπει τη λειτουργία του θεσμού και 
συγκεκριμένα: (α) τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών ώστε οι πολίτες να τυγχάνουν 
της ίδιας εξυπηρέτησης οποιοδήποτε ΚΕΠ επισκεφθούν και (β) τις διαδικασίες 
εσωτερικής λειτουργίας που εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα ΚΕΠ. 
 

(ii) τον προγραμματισμό για την προσθήκη νέας υπηρεσίας στα ΚΕΠ που αφορά στην 
επαγωγή ένορκων δηλώσεων για τις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται στα ΚΕΠ, για τις 
οποίες απαιτείται η επαγωγή όρκου από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 



νομοθεσίες, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών που είναι 
αρμόδια για τις εν λόγω υπηρεσίες. Στις ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2020 
περιλαμβάνεται η προώθηση τροποποίησης του περί Όρκων Νόμου από την αρμόδια 
αρχή για να καταστεί δυνατή η παροχή της υπηρεσίας από τα ΚΕΠ.  

 

(iii) Έναρξη εργασιών για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο ΚΕΠ Κολοσσίου.  

 

(iv) Εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης στα ΚΕΠ Λάρνακας και Κολοσσίου, με σκοπό την 
αύξηση των θέσεων εργασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

(v) Προγραμματισμός εργασιών αναβάθμισης στο ΚΕΠ Αμμοχώστου, με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας του.     

 

(vi) Αναβάθμιση των τηλεφωνικών κέντρων όλων των ΚΕΠ (προσθήκη νέων θέσεων 
εργασίας τηλεφωνητή και προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού) για να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στη ραγδαία αύξηση των τηλεφωνικών κλήσεων των πολιτών, η οποία 
ήταν αποτέλεσμα τόσο της θεσμοθέτησης της εξυπηρέτησης των πολιτών με την 
τηλεφωνική διευθέτηση ραντεβού, όσο και του τερματισμού της λειτουργίας του 
Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης (αριθμός 1434) τον Σεπτέμβριο του 2020. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το 2020 τα ΚΕΠ δέχθηκαν συνολικά 405,282 τηλεφωνικές κλήσεις από 
πολίτες σε σχέση με 119,336 το 2019 (αύξηση 240%). 

 

Επιπρόσθετα, την περίοδο 14.09.2020 έως 25.09.2020 πραγματοποιήθηκε έρευνα 
ικανοποίησης πολιτών, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας η 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (97%) δήλωσε γενικά ικανοποιημένη ή πολύ 
ικανοποιημένη με τα ΚΕΠ. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2017, όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 92,4%, παρουσιάζεται αύξηση κατά 4.6 ποσοστιαίες 
μονάδες.  Η εν λόγω έρευνα διενεργείται κάθε 3 χρόνια, στο πλαίσιο συγκεκριμένου στόχου 
που έχει τεθεί στο Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας των ΚΕΠ, ο οποίος αφορά στη διατήρηση 
του υψηλού επιπέδου ικανοποίησης του πολίτη. 

 

Σήμερα τα ΚΕΠ παρέχουν πέραν των 100 υπηρεσιών διαφόρων Υπουργείων και Τμημάτων.  
Συνολικά τα 9 ΚΕΠ (Λευκωσίας 1, Λευκωσίας 2, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, 
Κολοσσίου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου) καθώς και η Μονάδα ΚΕΠ στον Κάτω Πύργο 
που λειτουργούσαν το 2020, προσέφεραν 748,384 υπηρεσίες, ενώ εξυπηρέτησαν 
τηλεφωνικώς 405,282 πολίτες. Κατά μέσο όρο τα ΚΕΠ παρέχουν 3006 υπηρεσίες σε 
ημερήσια βάση. Σε σχέση με το 2019, παρατηρήθηκε μείωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
κατά περίπου 35%, λόγω των συνθηκών της πανδημίας του ιού COVID-19, ενώ αυξήθηκε 
σημαντικά η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν παρουσιάζεται ο αριθμός των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κατά ΚΕΠ και συνολικά (1η γραφική παράσταση), καθώς και το ποσοστό των 
υπηρεσιών ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που προσφέρθηκε από όλα τα ΚΕΠ (2η γραφική 
παράσταση) κατά το 2020. 

 



 
 
 
 
 
 



ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Νομοθετήματα για μεταρρύθμιση της ∆ημόσιας Υπηρεσίας 
 
Μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 02.10.2019, τα νομοθετήματα που 
προωθούνται για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας κατατέθηκαν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 04.10.2019 και το Φεβρουάριο 2020 άρχισε η συζήτησή τους στην 
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά την οποία ηγέρθηκαν από τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ορισμένα ζητήματα προς επανεξέταση που αφορούν κυρίως την εισαγωγή της 
νέας κατηγορίας θέσεων «∆ιατμηματικής Προαγωγής». Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν 
περαιτέρω διαβουλεύσεις και εντός του 2021 αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι 
τροποποιήσεις που ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν στα εν λόγω νομοθετήματα με στόχο 
να υπάρξει η αναγκαία συναίνεση για έγκρισή τους. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι των εν λόγω 
νομοθετημάτων είναι οι πιο κάτω: 
 

(α) Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
 
Με το Νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται –  
 
• η εισαγωγή της κατηγορίας θέσεων «∆ιατμηματικής Προαγωγής», που αφορά τις 
επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii), με 
σκοπό την αύξηση του αριθμού των πιθανών υποψηφίων διεκδίκησης των θέσεων του 
επιπέδου αυτού και την ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων,  
 
• η εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων σε όλες τις διαδικασίες της Ε∆Υ προς διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την 
επιλογή των υποψηφίων, και  
• η τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία διερεύνησης πειθαρχικών 
παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα του τρόπου ορισμού 
ερευνώντος λειτουργού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διερεύνηση τέτοιων 
παραπτωμάτων. 
 
(β) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, ∆ιατμηματική Προαγωγή και 
Πρώτο ∆ιορισμό και Προαγωγή Νόμος  
 
Με το Νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η εισαγωγή νέων διατάξεων για την αξιολόγηση και 
επιλογή υποψηφίων από την Ε∆Υ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας 
υπηρεσίας, οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, που 
περιλαμβάνουν και αξιολόγηση των υποψηφίων σε κέντρα αξιολόγησης για την 
πλήρωση θέσεων στην Κλίμακα Α13(ii) και άνω. Καθορίζονται, επίσης, συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και βαρύτητα για κάθε ένα από αυτά, με στόχο την 
αξιολόγηση της επάρκειας και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους με διαφανή, αντικειμενικό 
και αξιοκρατικό τρόπο. 
 
(γ) Οι περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί  
 
Οι Κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν στην εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης των 
δημοσίων υπαλλήλων με το οποίο –  
 
• καθορίζεται αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων και κριτηρίων αξιολόγησης που 
διαφοροποιούνται ανά ιεραρχικό επίπεδο προσωπικού, 
 



• η αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων συνδέεται με την υπηρεσιακή 
ανέλιξη των υπαλλήλων σε θέσεις Προαγωγής και ∆ιατμηματικής Προαγωγής (δηλ. 
θέσεις μέχρι την Κλ. Α13(ii)), 
 
• εισάγεται νέος τρόπος βαθμολόγησης και συγκεκριμένα, αριθμητική βαθμολόγηση για 
αξιολόγηση υπαλλήλων που η αξιολόγησή τους θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς 
προαγωγής (υπαλλήλους μέχρι την κλίμακα Α11) και περιγραφική για υπαλλήλους που η 
αξιολόγησή τους θα αξιοποιείται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης (υπαλλήλους στην 
κλίμακα Α13(ii) και πάνω),  
 
• διαφοροποιείται η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υπαλλήλων επί της αξιολόγησής 
τους με σκοπό την αντικειμενικότερη εξέταση των ενστάσεων και  
 
• επιδιώκεται η εισαγωγή ρύθμισης για εθελοντική και ανώνυμη αξιολόγηση των 
Προϊσταμένων Τμημάτων από τους υπαλλήλους, δηλαδή αξιολόγηση τύπου 180°, για 
ενίσχυση της λογοδοσίας τους. 

 

Εκσυγχρονισμός των περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμών 

Μετά την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την εφαρμογή του ΓεΣΥ κρίθηκε 
αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των εν λόγω Κανονισμών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές συνθήκες και ανάγκες. Μετά από διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με 
εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών διαμορφώθηκε κείμενο νέων Κανονισμών που 
τέθηκε προς τελική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο να καταστεί 
δυνατή η προώθηση και έγκρισή τους εντός του 2021.  

 

Σχέδιο παροχής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους νεοεισερχόμενους μόνιμους 
υπαλλήλους και Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου στην Κρατική Υπηρεσία και τον 
Ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα 

Στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών παροχών, όπως αυτή 
διατυπώνεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 81.317 και ημερ. 
13.9.2016, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων και η εισαγωγή Σχεδίου Παροχής Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων για τους νεοεισερχόμενους μόνιμους υπαλλήλους (αυτούς δηλαδή που 
διορίστηκαν ή διορίζονται για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011) και 
τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, μέσω της λειτουργίας Ταμείου Προνοίας. H προαναφερθείσα Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβούλιου επαναβεβαιώθηκε στο πλαίσιο μεταγενέστερης Απόφασης, με Αρ. 
87.873 και ημερ. 25.7.2019. 

Εντός του 2020 έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στη βάση 
Πρότασης που ετοιμάσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών  με σκοπό να αποτελέσει 
αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου. Αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί ο σχετικός διάλογος 
και, κατ´ επέκταση να οριστικοποιηθούν οι παράμετροι που θα διέπουν το υπό σύσταση 
Σχέδιο Παροχής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων. 

  

 



Προώθηση των Ανοικτών ∆εδομένων 

Κατά το 2020, συνεχίστηκε η προώθηση της εφαρμογής της πολιτικής γύρω από την 
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημόσιου τομέα και τα ανοικτά δεδομένα στην 
Κύπρο. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στον συνεχή εμπλουτισμό και ποιοτικό έλεγχο της 
Εθνικής ∆ιαδικτυακής Πύλης Ανοικτών ∆εδομένων (www.data.gov.cy), όπου διατίθενται 
πέραν των 1100 συνόλων δεδομένων από μεγάλο αριθμό δημόσιων φορέων για περαιτέρω 
χρήση από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό / ερευνητικό κόσμο.  

Στις 5 Μαρτίου 2020 διοργανώθηκε με επιτυχία εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Ανοικτών 
∆εδομένων 2020: ∆ιαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη». Σκοπός της ημερίδας στην οποία 
συμμετείχαν πέραν των 120 ενδιαφερομένων, ήταν η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού / ακαδημαϊκού τομέα, ώστε να αναδειχθούν οι ευκαιρίες και οι 
δυνατότητες που παρουσιάζονται μέσω της αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων, τόσο 
στον τομέα της επιχειρηματικότητας, όσο και σε αυτόν της έρευνας και καινοτομίας. 

Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Ανοικτών 
∆εδομένων, δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “Open Best Practices in Europe – Learning from 
Cyprus,  France and Ireland”, με την οποία παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές από τις 
κορυφαίες, για το 2019, χώρες στον τομέα των ανοικτών δεδομένων. Η εν λόγω έκθεση 
παρουσιάστηκε και σε πανευρωπαϊκό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο Top 
Performing Open Data Countries, με τη συμμετοχή εισηγητών από τις τρεις χώρες τον Ιούνιο 
του 2020. 

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020, διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση επί του 
Νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί των Ανοικτών ∆εδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων 
και Πληροφοριών του ∆ημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021», το οποίο 
στόχο έχει την εναρμόνιση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα 
Ανοικτά ∆εδομένα και την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του ∆ημόσιου Τομέα. Μεταξύ 
των σημαντικότερων αλλαγών που επιφέρει το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το οποίο 
αναμένεται να ψηφιστεί σε Νόμο κατά τους πρώτους μήνες του 2021, είναι η εισαγωγή της 
έννοιας των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (high-value datasets), η εισαγωγή νέων 
αυστηρότερων κανόνων για τις χρεώσεις και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
νομοθεσίας, ώστε να καλύπτονται επιχειρήσεις που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες (public 
undertakings), καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενες 
έρευνες. 

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, το Τ∆∆Π προχώρησε σε ετοιμασία σχετικών εγγράφων και 
προκήρυξη διαγωνισμού για τη διενέργεια μελέτης αντικτύπου από τη χρήση των Ανοικτών 
∆εδομένων στην Κύπρο και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιμέτρησής του στο πλαίσιο του έργου 
της προώθησης της χρήσης των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο. Η προσφορά 
κατακυρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2021. 

Στις 15 ∆εκεμβρίου 2020, δημοσιεύτηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Open 
Data Maturity Report 2020, όπου παρουσιάζεται η πρόοδος και ο βαθμός ωριμότητας σε 
σχέση με τα Ανοικτά ∆εδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020. 
Ειδικότερα, η Κύπρος κατετάγη στην πρώτη δεκάδα με συνολική βαθμολογία 87% (από 80% 
το 2019), στην κατηγορία “Fast Trackers”, μεταξύ των 32 χωρών που συμμετείχαν (28 κράτη-
μέλη της ΕΕ και χώρες EFTA). 

 

 



 

Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας 
και της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας της 
πληροφορικής 

• EOSIS 

Κατόπιν σχετικής συνεννόησης, η συνεισφορά για το θέμα αυτό θα δοθεί από το συναρμόδιο 
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

 
• Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Ανθρώπινου ∆υναμικού (HRMS) στα 

πλαίσια λειτουργίας Συστήματος Επιχειρησιακών Πόρων (ΕRP) 
  

Κατά το 2020 ολοκληρώθηκε η φάση του σχεδιασμού για την υλοποίηση συστήματος 
Επιχειρησιακών Πόρων, το οποίο θα καλύπτει μεταξύ άλλων και τις ανάγκες της ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναμικού. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η φάση του σχεδιασμού και 
υπογράφηκαν τα παραδοτέα για τις εξής λειτουργίες: 

Οργανωτικές ∆ομές 
∆ιαχείριση Αδειών 
∆ιαχείριση στοιχείων Υπαλλήλων 
Εκπαίδευση 
∆ιαχείριση πειθαρχικών 
Μισθολόγιο και Συντάξεις. 
  
Το σύστημα, το οποίο θα υλοποιηθεί, με βάση το χρονοδιάγραμμα, το 2023 σε ότι αφορά 
στο HRMS, θα καλύψει τις ανάγκες όλων των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα σχετικά με τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της υλοποίησης 
των μισθολογίων και των συντάξεων. Συναφώς αναφέρεται ότι το εν λόγω σύστημα εκτιμάται 
ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση 
σύγχρονων πρακτικών, με την παροχή ακριβούς πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο με 
απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και του τρόπου λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, καθώς και την υποστήριξη διαρθρωτικών αλλαγών και 
μεταρρυθμιστικών πολιτικών. 
 
 
 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο (Better Regulation) 
 
Σε συνέχεια του καταρτισμού από το Τ∆∆Π Σχεδίου ∆ράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού 
Πλαισίου, για την περίοδο 2019-2022, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
6/11/2019 (Αρ. Απόφ. 88.441), κατά το 2020, προωθήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες:  
 

(α) Παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού 
Πλαισίου, για την περίοδο 2019-2022. 

 
(β) Κατακύρωση συμβολαίου για δημιουργία κεντρικής ιστοσελίδας για θέματα Βελτίωσης του 

Ρυθμιστικού Πλαισίου. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

 



(γ) Προκήρυξη διαγωνισμού για δημιουργία κεντρικής διαδικτυακής πύλης διεξαγωγής 
δημόσιων διαβουλεύσεων από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα. Το έργο ξεκίνησε 
τον ∆εκέμβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. 

 
(δ) Ετοιμασία και υποβολή πρότασης για παροχή τεχνικής υποστήριξης και χρηματοδότησης 

από τη Γενική ∆ιεύθυνση Στήριξης ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Γ∆ REFORM) για 
υλοποίηση της 1ης φάσης του έργου ανάπτυξης της πλατφόρμας e-Legislation. Το έργο 
αφορά στο σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος συγγραφής και αποθήκευσης 
νομοθετικών κειμένων σε όλα τα στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, ώστε να 
καταστεί δυνατή η δημιουργία επίσημης κεντρικής πύλης νομικής πληροφόρησης. 

 
(ε) Εκπροσώπηση της Κύπρου και ενεργός συμμετοχή σε ευρωπαϊκά φόρα και δίκτυα ως το 

αρμόδιο συντονιστικό Τμήμα για θέματα που άπτονται της Βελτίωσης του Ρυθμιστικού 
Πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ 6: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» 
 
Ι. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
∆ιαχείριση της μάθησης 
 
Η Κυπριακή Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (ΚΑ∆∆) συμβάλλει στην υλοποίηση 
εκσυγχρονιστικών, βελτιωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, ενώ η συσσωρευμένη 
εμπειρία των τριάντα χρόνων λειτουργίας της ΚΑ∆∆ διδάσκει ότι για να επέλθει πραγματική 
βελτίωση χρειάζεται προσπάθεια για θεσμικές αλλαγές υποστηριζόμενες από ειδικά 
σχεδιασμένες διαδικασίες μάθησης.  
 
Για την υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για «∆ιαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής 
μάθησης για την ανάπτυξη οργανισμών και στελεχών του δημόσιου τομέα», η ΚΑ∆∆ 
δραστηριοποιείται σε 4 τομείς:  
 

1. Υποστηρίζει και αξιοποιεί το αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης της μάθησης.  
2. Παρέχει μαθησιακή και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση διοικητικών 

αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση.  
3. Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα βασικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 

ευρείες ομάδες στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  
4. Εκσυγχρονίζει συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας της έτσι ώστε να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μάθησης των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα.    

 
Η ΚΑ∆∆ αξιοποιεί Ευρωπαϊκά κονδύλια για την προώθηση της μάθησης και ανάπτυξης 
οργανισμών και στελεχών του δημόσιου τομέα. Στην παρούσα χρηματοδοτική περίοδο 
αξιοποιεί συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πέραν των 3 
εκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για την υποστήριξη 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών.  
 
Επίσης, συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα έργα για την καλλιέργεια μιας πιο σύγχρονης 
δημόσιας διοίκησης, για παράδειγμα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή σε συνεργασία με άλλες χώρες για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 2020, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, 
πραγματοποιήθηκαν λιγότερα από άλλες χρονιές προγράμματα δια ζώσης αλλά 
αξιοποιήθηκε το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (ασύγχρονη εκπαίδευση), μέσα από το 
οποίο εκπαιδεύτηκαν 328 ∆ημόσιοι Λειτουργοί, και άλλοι 216 μέσα από σύγχρονες 
διαδικτυακές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.   
 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 47 μαθησιακές παρεμβάσεις με τη μορφή της εκπαίδευσης και 
τηλεκπαίδευσης, με συνολικά 1.014 συμμετοχές στελεχών της δημόσιας υπηρεσίας και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  


