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 Εισαγωγή 

Οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και, κυρίως, οι Τεχνολογίες του 
Διαδικτύου έχουν αλλάξει ριζικά όχι μόνο τους παραδοσιακούς τρόπους επιχειρείν αλλά και γενικότερα τις 
περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Σήμερα, μέσα από το διαδίκτυο δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας πολλών πρακτικών ηλεκτρονικού 
επιχειρείν, όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government), το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), 
η Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning), η Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking) και το Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ (e-Marketing). 

Ο παρών Οδηγός ετοιμάστηκε από το Κέντρο Παραγωγικότητας, με σκοπό να ενημερώσει τον κάθε 
επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και οποιοδήποτε πολίτη για τη σημερινή εικόνα 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο και για τους διάφορους τρόπους αξιοποίησής της. 

 

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αμφίδρομης επικοινωνίας, πληροφόρησης 
και παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη (G2C: Government to Citizen), τις επιχειρήσεις (G2B: Government 
to Business) και άλλους κυβερνητικούς φορείς/τμήματα (G2G: Government to Government). 

Στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας έχει την υποχρέωση και επιβάλλεται να 
παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε σύντομο χρόνο και με το 
μικρότερο δυνατό κόστος. Θα πρέπει δηλαδή: 

 Να παρέχει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλες  κυβερνητικές 
υπηρεσίες. 

 Να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος. 

 Να παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την 
πρόσβαση και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους με τους κυβερνητικούς φορείς. 

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά η εικόνα που έχουν οι πολίτες για τη Δημόσια Υπηρεσία, ενώ, 
παράλληλα υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και μείωση εξόδων και 
διαχειριστικού χρόνου.  

  



Οδηγός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

 4 /37 

 Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας Αριάδνη (www.ariadne.gov.cy) 

 

Η Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας Αριάδνη είναι μια ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, μέσω της οποίας τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις 
μπορούν να διεκπεραιώνουν διαδικτυακά τις συναλλαγές τους με το 
Δημόσιο, με ασφάλεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική τους παρουσία στους κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Απώτερος στόχος της Πύλης Αριάδνη είναι να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) του 
κράτους. Με τη χρήση ενός ενιαίου λογαριασμού (Όνομα Χρήστη και 
Κωδικός Πρόσβασης), ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έχει 
πρόσβαση στα διάφορα συστήματα των Τμημάτων/Υπηρεσιών του 
Δημοσίου, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστούς λογαριασμούς στα επιμέρους 
συστήματα.  

 

3.1 η- Υπηρεσίες 

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία αρκετές η-Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

 Πλήρωση Θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία 

 Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως 

 Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής 

 Βεβαιώσεις των ΥΚΑ  

 Φορολογικά Στοιχεία 

 Υπηρεσίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

 Πρόοδος Αιτημάτων 

Νέες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται σταδιακά στην Πύλη Αριάδνη, με στόχο την προσθήκη 
όλων των η-Υπηρεσιών του κράτους. 

 

3.2 Διαδικασία Εγγραφής  

Για την εγγραφή σας στην Πύλη Αριάδνη, ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία: 

1. Στην αρχική σελίδα επιλέξετε την ιδιότητα με την οποία θέλετε να εγγραφείτε (π.χ. Εγγραφή ως 
πολίτης). 

2. Επιλέξετε τη μέθοδο «Διαπιστευτήρια Αριάδνης» και πατήστε τον σύνδεσμο «Συνέχεια». 

http://www.ariadne.gov.cy/
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3. Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία που φέρουν την ένδειξη (*), όπως το Όνομα Χρήστη και τον 
Κωδικό Πρόσβασης. 

4. Ολοκληρώστε τη Δημιουργία Προφίλ. 

5. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας μέσω του σχετικού συνδέσμου στο ηλεκτρονικό μήνυμα που 
αποστάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. 

6. Προχωρήστε με την Ταυτοποίηση του Προφίλ σας από το Κέντρο Ταυτοποίησης σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. H ταυτοποίηση σας θα πρέπει να γίνει με 
προσωπική επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένα γραφεία: 

 Κύπρο: Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και Κυπριακά Ταχυδρομεία – Κέντρο Πολίτη 
(ΚΕΠΟ) 

 Εξωτερικό: Πρεσβεία/Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα που βρίσκεστε 

 

3.3 Διαδικασία Σύνδεσης 

Για τη σύνδεση σας στην Πύλη Αριάδνη, επιλέξτε «Σύνδεση» και καταχωρίστε τους κωδικούς πρόσβασής 
σας: 

 

 

 

3.4 Φορολογικά 

Για να έχετε πρόσβαση στα φορολογικά σας στοιχεία θα πρέπει να κάνετε επιπλέον εγγραφή μία μόνο φορά 
στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι: 

1. Επιλέξτε «Διαχείριση Προφίλ», «Διαχείριση η-Υπηρεσιών» και ακολούθως «Εγγραφή σε 
η-Υπηρεσίες»: 

2. Επιλέξτε «Τμήμα Φορολογίας» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση Εγγραφής» 

3. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία (Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας) και πατήστε «Ολοκλήρωση 
εγγραφής». 

Σημείωση: τα πιο πάνω στάδια (1-3) είναι απαραίτητα για σκοπούς ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Τμήματος Φορολογίας και, όπως προαναφέρθηκε, γίνονται μόνο μία φορά.  

Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στην πύλη Αριάδνη θα καταχωρίσετε μόνο τους κωδικούς πρόσβασής 
σας, και θα επιλέξετε «Κατάλογος η-Υπηρεσιών» και ακολούθως «Φορολογικά». 

1 

2 
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Επιλέγοντας «Φορολογικά» παρουσιάζονται όλες οι σχετικές διαθέσιμες υπηρεσίες. 
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3.5 Βεβαιώσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) 

Για πρόσβαση στις βεβαιώσεις των ΥΚΑ τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ίδια με αυτά που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.4, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να επιλέξετε τις «Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» αντί το «Τμήμα Φορολογίας».  

Σημείωση: Τα πιο πάνω στάδια είναι απαραίτητα για σκοπούς ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
των ΥΚΑ και γίνονται μόνο μία φορά.  

Οι υπηρεσίες των ΥΚΑ που παρέχονται σήμερα μέσω της Πύλης Αριάδνης είναι οι πιο κάτω: 

 Κατάσταση για βεβαίωση λήψης παροχής Επιδόματος/Βοηθήματος/Συντάξεις 

 Κατάσταση Ασφαλιστικών Λογαριασμών 

 Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος 
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 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

Οι πολίτες, τα εξειδικευμένα σύνολα και οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών 
αιτήσεων προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.ά.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι αιτήσεις για οριοθέτηση, διόρθωση λάθους και ένσταση γενικής εκτίμησης, τα 
πιστοποιητικά έρευνας και τα αντίγραφα τίτλων, καθώς και η εξάλειψη υποθήκης για τραπεζικούς 
οργανισμούς. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, 
εξάγονται δεδομένα φορολογίας και εισάγονται και εκσυγχρονίζονται οι πληροφορίες ακινήτων. Δίνεται, 
επίσης, η δυνατότητα δυναμικής επιλογής γεωγραφικών δεδομένων και παρέχονται εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για Ιδιώτες Τοπογράφους και Εκτιμητές Ακινήτων. 

Μετά την είσοδο σας στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, επιλέξτε από τον Κατάλογο η-Υπηρεσιών «Γη και 
Κατοικία» και κατόπιν την ηλεκτρονική αίτηση που σας ενδιαφέρει.  

 

 

Για ορισμένες αιτήσεις το σύστημα θα σας μεταφέρει αυτόματα στην ιστοσελίδα του τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη ταυτοποίηση). 

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες αναφέρονται ως σημαντικότερες οι ακόλουθες: 

 

4.1 Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας 

Το Απλό Πιστοποιητικό Έρευνας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία του 
Φυσικού/Νομικού προσώπου και μπορεί να το ζητήσει ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να το ζητήσει, επίσης, και 
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κάποιος Χρηματοπιστωτικός ή Κυβερνητικός Οργανισμός, ο οποίος αιτείται τις σχετικές πληροφορίες για 
συγκεκριμένους λόγους.  

Με την εισαγωγή σας στο Σύστημα, πρέπει να επιλέξετε το «Απλό Πιστοποιητικό Έρευνας» από τη λίστα 
επιλογής του πεδίου «Είδος Έρευνας».  

Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» εμφανίζονται οι επαρχίες, από τις οποίες έχετε τη δυνατότητα 
να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαρχίες ή την επιλογή Παγκύπρια.  

Αυτόματα, εμφανίζονται τα ακίνητα σας στον Κατάλογο Ακινήτων, από τον οποίο μπορείτε να δείτε γενικά 
στοιχεία των ακινήτων σας. 

Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε την ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής του 
πιστοποιητικού:  

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Το ανεπίσημο πιστοποιητικό έρευνας σε ψηφιακή μορφή θα αποσταλεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει με την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, εκτός και αν καταχωρίσετε νέα διεύθυνση σε αυτήν τη φόρμα.  

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Το επίσημο πιστοποιητικό έρευνας δύναται να αποσταλεί στην 
ταχυδρομική διεύθυνση που θα επιλέξετε ή που θα καταχωρίσετε σε αυτή τη φόρμα ή δύναται να 
παραληφθεί από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο που θα δηλώσετε σε αυτήν τη φόρμα.  

Τα δικαιώματα για την έκδοση του Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας, υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των 
επαρχιών που θα επιλέξετε, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων που εμπίπτουν σε κάθε επαρχία ως 
ακολούθως:  

 Για μία Επαρχία, τα δικαιώματα είναι €20,00.  

 Για δύο Επαρχίες, τα δικαιώματα είναι €40,00.  

 Για πέραν των δύο Επαρχιών ετοιμάζεται πιστοποιητικό έρευνας Παγκύπρια και τα δικαιώματα 
είναι €50,00.  

Σημείωση: Η πληρωμή των δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν ζητηθεί επίσημο ή ανεπίσημο 
πιστοποιητικό. 

 

4.2 Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για να καταθέσετε αίτηση ένστασης στην υιοθέτηση 
νέων σχεδίων. 

Επιλέξτε από τον κατάλογο ακινήτων, το τεμάχιο που σας ενδιαφέρει, και ακολούθως στις «Λεπτομέρειες 
Ένστασης» καθορίστε το είδος της ένστασης π.χ. Νέα Κτηματικά Σχέδια μέσω Επαναχωρομέτρησης. 

Μετά επιλέξτε τον λόγο ένστασης (π.χ. Διαφοροποίηση Εμβαδού). Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κάποιο 
σχετικό σχόλιο καθώς και σχετικό αρχείο (π.χ. αναλυτική έκθεση) που να εξηγεί με σαφήνεια το πρόβλημα 
που δημιουργήθηκε στο ακίνητό σας με την υιοθέτηση των νέων σχεδίων. 

Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία για τον τρόπο παράδοσης και πατήστε «Υποβολή». 

 

4.3 Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου  

Η υποβολή της αίτησης έχει χρονικό περιορισμό και μπορεί να υποβληθεί εντός 6 μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης για διενέργεια νέας γενικής εκτίμησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης, με την 
οποία κοινοποιήθηκε στον ιδιοκτήτη το αποτέλεσμα της εκτίμησης ή επανεκτίμησης της ιδιοκτησίας. 

Αφού επιλέξετε το ακίνητο, μπορείτε να προχωρήσετε με έλεγχο των εκτιμητικών χαρακτηριστικών. 
Ακολούθως, στις «Λεπτομέρειες Ένστασης» καθορίστε το έτος γενικής εκτίμησης και τον λόγο ένστασης  
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π.χ. ψηλή εκτίμηση, και δώστε περιγραφή του λόγου ένστασης όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει εκτίμηση 
από ιδιώτη εκτιμητή. Στη συνέχεια, μπορείτε να επισυνάψετε κάποιο σχετικό αρχείο π.χ. την εκτίμηση του 
ιδιώτη εκτιμητή. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία για τον τρόπο παράδοσης προχωρήστε με την πληρωμή 
του  σχετικού τέλους μέσω της JCCSmart, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 

 

4.4 Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης  

Αφού επιλέξετε το ακίνητο, μπορείτε να προχωρήσετε με τη διόρθωση των εκτιμητικών χαρακτηριστικών 
πατώντας την επιλογή «Επεξεργασία» στις Γενικές Πληροφορίες Τεμαχίου. Για κάθε διόρθωση 
βεβαιωθείτε ότι κάνετε «Αποθήκευση Αλλαγών».  Στη συνέχεια μπορείτε να επισυνάψετε κάποιο σχετικό 
αρχείο όπως για παράδειγμα την κάτοψη του ακινήτου. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία για τον τρόπο 
παράδοσης πατήστε «Υποβολή». 

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, 
τόσο της γης, όσο και των κτηρίων και των μονάδων που έχουν ανεγερθεί σε αυτό. Η αίτηση διόρθωσης 
λάθους δεν έχει χρονικό περιορισμό και είναι δωρεάν.  

 

4.5 Αίτηση για διάθεση Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων  

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να λάβετε ψηφιακά χωρικά δεδομένα. Μπορείτε να λάβετε διάφορα 
δεδομένα, όπως δεδομένα κτηματικού σχεδίου (τεμάχια, κτήρια, κ.τ.λ.), Συντεταγμένες και Περιγραφικές 
Κάρτες των Σημείων Ελέγχου, Πολεοδομικές Ζώνες, Καμπύλες, Υδρογραφικά δεδομένα κ.τ.λ. 

Σημείωση: Η αναζήτηση με βάση την οδό είναι διαθέσιμη μόνο στις γεωγραφικές περιοχές των Δήμων. 

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει π.χ. κτηματικός χάρτης και προσδιορίστε την περιοχή 
ενδιαφέροντος. Καταχωρίστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πατήστε «Μεγέθυνση». Στη συνέχεια επιλέξτε 
«Αποθήκευση Εξαγωγής» και προχωρήστε με την πληρωμή του  σχετικού τέλους μέσω της JCCSmart. 

 

4.6 Αίτηση για Οριοθέτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας  

Έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε αίτηση για απλή οριοθέτηση ή για οριοθέτηση εξωτερικής περιμέτρου, 
για σκοπούς ανάπτυξης του ακινήτου σας. Η αίτησή σας μπορεί να διεκπεραιωθεί είτε από Χωρομέτρη του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε από Ιδιώτη Αρμόδιο Χωρομέτρη, ανάλογα με την επιλογή 
σας. 

Για την αίτηση οριοθέτησης ακίνητης ιδιοκτησίας καταβάλλεται σχετικό τέλος το οποίο υπολογίζεται με 
βάση τον συνολικό αριθμό ορόσημων και πληρώνεται μέσω της JCCSmart. 
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 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης  

Μέσω της Πύλης Αριάδνη οι πολίτες έχουν αυτόματη πρόσβαση στο η-ΣΑΠ (ηλεκτρονικό Σύστημα Αρχείου 
Πληθυσμού) και μπορούν να υποβάλουν συγκεκριμένες αιτήσεις που αφορούν το Αρχείο Πληθυσμού.  

 

 

Επιλέγοντας «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης», 
μεταφέρεστε αυτόματα στην αρχική σελίδα του Συστήματος. Οι αιτήσεις εμφανίζονται στο αριστερό μενού 
της αρχικής σελίδας: 

 

 

5.1 Αίτηση για Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων και Αλλαγή 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να τροποποιήσετε προσωπικά σας στοιχεία καθώς και 
για να αλλάξετε τη διεύθυνση επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση 
μονίμου διαμονής σας. 
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5.2 Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής 

Επιλέξτε τον δικαιούχο της αίτησης και ακολούθως επιλέξτε τον τύπο της αίτησης. Στη συνέχεια επιλέξτε 
τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε και πατήστε «Υποβολή». 

 

5.3 Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού 
Γεννήσεως 

Επιλέξτε τον δικαιούχο της αίτησης και ακολούθως επιλέξτε τον τύπο της αίτησης. Στη συνέχεια επιλέξτε 
τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε και πατήστε «Υποβολή». 

 

5.4 Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας  

Επιλέξτε τον δικαιούχο της αίτησης και ακολούθως επιλέξτε τον τύπο της αίτησης. Στη συνέχεια επιλέξτε 
τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου και πατήστε «Υποβολή». 

Σημείωση: 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της κάθε αίτησης θα πρέπει να καταβάλετε τα σχετικά τέλη με τη χρήση 
τραπεζικής κάρτας. 

 

 Πρόοδος Αιτημάτων 

Μέσω της νέας υπηρεσίας της Πύλης Αριάδνη – Πρόοδος Αιτημάτων, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται 
ηλεκτρονικά για την πρόοδο των αιτήσεων που υπέβαλαν για Βοηθήματα, Επιδόματα, Συντάξεις, Πληρωμή 
λόγω Πλεονασμού, Φοιτητική Χορηγία, κ.τ.λ. 
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Επιλέγοντας το «Κατάσταση για Λήψη Παροχής», εμφανίζονται σήμερα οι πιο κάτω επιλογές: 

  

 

 Πληροφόρηση Διαδικασιών Δημοσίου  

Ο πολίτης μπορεί να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει 
διάφορες διαδικασίες με το Δημόσιο.  

Για πρόσβαση στην πληροφόρηση αυτή, θα πρέπει να επιλέξετε το «Πληροφορίες Διαδικασιών Δημοσίου» 
από την αρχική σελίδα της Πύλης: 

 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη, στην οποία υπάρχουν οι βασικές κατηγορίες των διαδικασιών 
του Δημοσίου: 
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Για κάθε διαδικασία υπάρχει ταξινομημένη η πιο κάτω πληροφόρηση: 

 Γενικές Πληροφορίες 

 Προϋποθέσεις 

 Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά/Έντυπα 

 Ειδικές Περιπτώσεις 

 Αποτέλεσμα Διαδικασίας 

 Υποβολή - Διάρκεια 

 Διεκπεραίωση Διαδικασίας 

 Νομοθεσία 

Για παράδειγμα, επιλέγοντας το  και πατώντας στη διαδικασία «Έκδοση Δελτίου 
Ταυτότητας σε Κύπριους Πολίτες» παρουσιάζονται οι πιο πάνω ενότητες. Πατώντας στο «Γενικές 
Πληροφορίες», παρουσιάζονται τα ακόλουθα: 
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 Υπηρεσία TAXISnet 

Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων 

Το TAXISnet είναι η υπηρεσία 
ηλεκτρονικής υποβολής 
δηλώσεων εισοδήματος και 
ΦΠΑ στο Τμήμα Φορολογίας. 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

https://taxisnet.mof.gov.cy 

 

8.1 Γενικές Πληροφορίες 

Σήμερα, μέσω του Συστήματος TAXISnet υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες δηλώσεις: 

TAXISnet – Άμεση Φορολογία 

1. Δήλωση Μισθωτού – Τ.Φ.1. Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή από το Φορολογικό έτος 2017. 

2. Δήλωση  Εταιρείας – Τ.Φ.4 

3. Δήλωση  Αυτοτελώς Εργαζόμενου - Τ.Φ.1 αυτ, ΤΦ.1 ΛΟΓ. 

4. Δήλωση Εργοδότη Τ.Φ.7 

5. Κατάσταση Παρακρατήσεων Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς επί ενοικίων Τ.Φ.614 

 

https://taxisnet.mof.gov.cy/
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TAXISnet – Έμμεση Φορολογία 

1. Φορολογική Δήλωση Φ.Π.Α. 1004 

2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας VIES 

3. Δήλωση Intrastat Αφίξεων 

4.  Δήλωση Intrastat Αποστολών 

 Αίτηση για καταβολή Πιστωτικού Υπολοίπου (έντυπο Φ.Π.Α. 4Β) 

 

8.2 Εγγραφή στο Σύστημα TAXISnet 

H Υπηρεσία TAXISnet αποτελείται από δυο ξεχωριστά συστήματα για τα οποία απαιτείται διαφορετική 
εγγραφή: 

 Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος/Άμυνας  

 Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς ΦΠΑ/INTRASTAT/VIES 

Η εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος/Άμυνας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά με τη χρήση 
του Μοναδικού Αριθμού Εγγραφής. Ο μοναδικός αυτός αριθμός, έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς, σε όλους 
τους φορολογούμενους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο, είναι ενεργοί και δεν είναι 
χρήστες του TAXISnet. 

 

8.3 Βασικά Βήματα για την Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού 

1. Σύνδεση μέσω της διεύθυνσης https://taxisnet.mof.gov.cy 

 

2. Πρόσβαση στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κώδικες πρόσβασης 

 

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λατινικούς (αγγλικούς) χαρακτήρες και αριθμούς στην οθόνη μεταβολής του 
κωδικού πρόσβασης και του απόρρητου συνθήματος (pin), όχι άλλα σημεία στίξης. 

  

https://taxisnet.mof.gov.cy/prepareRegistrationRequest.do?dispatch=create
https://taxisnetreg.mof.gov.cy/
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/D470001AC3DC5345C225827100377487
https://taxisnet.mof.gov.cy/
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3. Επιλογή «Διαχείριση Δηλώσεων» 

 

 

4. Επιλογή «Υποβολή» 

 
Σημείωση: Η επιλογή «Προβολή» αφορά την παρουσίαση δηλώσεων προηγουμένων ετών που έχουν ήδη 

υποβληθεί μέσω του Συστήματος TAXISnet, αλλά και δηλώσεων που έχουν φυλαχθεί προσωρινά, για προβολή 
και εκτύπωση μόνο. 

 

5. Επιλογή Έτους  
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6. Συμπλήρωση Δήλωσης 

 Συμπληρώνετε μόνο τα ΜΕΡΗ που σας αφορούν 

 Κάνετε συχνά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Φύλαξη» 

 Μεταβαίνετε στα διάφορα Μέρη της Δήλωσης με τις καρτέλες (tabs) στο πάνω ή κάτω μέρος της 
οθόνης: 

 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται εικονικά στοιχεία για το ΜΕΡΗ 4 και 5 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
και ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ αντίστοιχα) της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, τα οποία συμπληρώνονται 
από την πλειοψηφία των φορολογουμένων: 
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Σημειώσεις:  

 Στρογγυλοποιήστε τα ποσά στο πλησιέστερο ευρώ, ΕΚΤΟΣ από τον φόρο ή την αμυντική εισφορά 
που παρακρατήθηκε (π.χ. €65 και όχι 64,65). 

 Καταχωρίστε τον φόρο με 2 δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιώντας ΚΟΜΜΑ, όχι τελεία (π.χ. €18,50 
και όχι €18.50). 

 Καταχωρίστε με ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στα ΑΓΓΛΙΚΑ το τελευταίο γράμμα του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου. 

 Για να διαγράψετε αριθμούς κωδικών επιλέξτε την πρώτη επιλογή ΚΕΝΟ που υπάρχει στο πάνω 
μέρος της αναδιπλούμενης λίστας (drop down list) που σας παρέχεται από το σύστημα. 

 Καταχωρίστε τα ασφάλιστρα ζωής από την 5η γραμμή και μετά στο ΜΕΡΟΣ 5Γ της Δήλωσης 
(κώδικας 3). 

Επιλογή «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ» 

 
Σημείωση: Τα ΣΥΝΟΛΑ και ο ΦΟΡΟΣ υπολογίζονται αυτόματα αφού μεταβείτε στην καρτέλα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΟΡΟΥ και νοουμένου ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί ορθά. 
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Διόρθωση των λαθών που εμφανίζονται 

 

 

 

  

https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/processEPR1M.do
https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/errorsEPR1MLookup.do
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Έλεγχος Υπολογισμού Φόρου 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ελέγξτε προσεκτικά τον Υπολογισμό του Φόρου επειδή ορισμένες ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ καταχωρούνται 
αυτόματα (π.χ. 20% έξοδα ενοικίων, σύνταξη χηρείας/εξωτερικού με μειωμένους συντελεστές). 
Κάνετε Οριστική Υποβολή αμέσως μετά την καταχώριση τέτοιων αφαιρέσεων και αφού βεβαιωθείτε 
ότι εμφανίζεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα φόρου. 

 

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος 

Σε περίπτωση που στην τελευταία γραμμή στον Υπολογισμό Φόρου το ποσό φέρει αρνητικό πρόσημο, αυτό 
υποδηλώνει ότι ο φόρος είναι επιστρεπτέος. Για την αποστολή του επιστρεπτέου φόρου θα πρέπει να 
καθορίσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας, στον οποίο θα μεταφερθεί το συγκεκριμένο ποσό 
από το Τμήμα Φορολογίας. 

 

 

 

Οριστική Υποβολή 
Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία της δήλωσής σας είναι ορθά, θα πρέπει να κάνετε Οριστική Υποβολή. 

 

 

Λήψη μηνύματος για επιτυχή υποβολή της δήλωσης 
Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, εμφανίζεται ο αριθμός παραλαβής, όπως στην πιο κάτω οθόνη: 

 
 
 

Ηλεκτρονική Καταβολή Φόρων 
Σε περίπτωση που στην τελευταία γραμμή στον Υπολογισμό Φόρου το ποσό είναι θετικό, αυτό υποδηλώνει 
ότι ο φόρος είναι πληρωτέος.  
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Η καταβολή του φόρου είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της υπηρεσίας JCCsmart. Για να προχωρήσετε στην 
πληρωμή του φόρου θα πρέπει: 

1. Να επισκεφθείτε τη μερίδα του Τμήματος Φορολογίας στην υπηρεσία JCCsmart. 

2. Να επιλέξετε το είδος της φορολογίας «(0300) ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017» 

3. Να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της οθόνης που θα παρουσιαστεί 

 

 Ηλεκτρονική Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Πληρωμή Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/ 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δίνουν τη δυνατότητα σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους να 
πληρώνουν τις εισφορές τους μέσω διαδικτύου. Για την πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αυτόματης Χρέωσης (Direct Banking). 

 

9.1 Επιλογή Κατάστασης 

Με την επιτυχή είσοδό σας στο Σύστημα εμφανίζεται η λειτουργία Επιλογή Κατάστασης, μέσω της οποίας 
μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τις προηγούμενες πληρωμές σας ή/και να προχωρήσετε στην 
πληρωμή καταστάσεων που είχατε δημιουργήσει προηγουμένως και δεν είχατε προχωρήσει στην πληρωμή 
τους. 

https://www.jccsmart.com/e-bill/4888723
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/
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Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη, ενώ στο κυρίως μέρος της οι 
καταχωρισμένες καταστάσεις, σε περίπτωση που υπάρχουν. 

Το μηδενικό ποσό υποδηλώνει ότι η κατάσταση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, ενώ η παρουσία ποσού 
υποδηλώνει ότι υπάρχει συμπληρωμένη κατάσταση, της οποίας όμως εκκρεμεί η πληρωμή. 

Στα αριστερά κάθε συμπληρωμένης κατάστασης που εκκρεμεί, υπάρχει ένα κουτί επιλογής , το οποίο 

όταν επιλέξετε, μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή της κατάστασης πατώντας Πληρωμή Επιλεγμένων. 

Η επιλογή περισσοτέρων της μίας περιόδου για πληρωμή είναι εφικτή. 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Προβολή στα δεξιά της κατάστασης, είτε αυτή είναι πλήρως συμπληρωμένη είτε 
όχι, μεταφέρεστε στη λειτουργία Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών. 

Η επιλογή Διαγραφή σας επιτρέπει να διαγράψετε μια κατάσταση που είχατε δημιουργήσει 
προηγουμένως και δεν είχατε προχωρήσει στην πληρωμή της. 

Η επιλογή Εκτύπωση σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τα στοιχεία που αφορούν μια συγκεκριμένη Κατάσταση 
Αποδοχών και Εισφορών. 

Η επιλογή Εκτύπωση Πληρωμής σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας συγκεκριμένης 
Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών, για την οποία έχετε ήδη προβεί στην πληρωμή. 

Για τη δημιουργία νέας Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών, θα πρέπει να επιλέξετε το Δημιουργία 

Κατάστασης για να μεταφερθείτε στη λειτουργία Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών. 

 

9.2 Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών 
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Στην οθόνη αυτή επιλέγετε το Είδος Αποδοχών, το Μήνας Εισφορών και Κατηγορία Εργοδοτουμένων και 
πατώντας Συνέχεια μεταφέρεστε στην πιο κάτω οθόνη. Στην περίπτωση 13ου και 14ου μισθού ενεργοποιείται 
και το πεδίο Περίοδος Αποδοχών. 

 

Στο πάνω μέρος εμφανίζονται τα στοιχεία του Εργοδότη και τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί από την 
προηγούμενη οθόνη (Είδος Αποδοχών, Μήνας Εισφορών, Κατηγορία Εργοδοτουμένων και Περίοδος 
Αποδοχών, σε περίπτωση που η κατάσταση αφορά εισφορές 13ου και 14ου μισθού). 

 

Το κυρίως μέρος χωρίζεται στα πιο κάτω τρία μέρη: 

1. Μέρος Α: Κατάσταση Αποδοχών 

2. Μέρος Β: Πληρωτέες Εισφορές 

3. Μέρος Γ: Νέοι Εργοδοτούμενοι 

Συμβουλεύεστε όπως σε περίπτωση νέων εργοδοτουμένων επιλέξετε πρώτα το Μέρος Γ - Νέοι 
Εργοδοτούμενοι για καταχώριση νέων εργοδοτουμένων (βλέπετε επεξήγηση πιο κάτω), προτού 
προχωρήσετε στο Μέρος Α. 

 

9.3 Μέρος Α: Κατάσταση Αποδοχών 

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο κατάλογος των εργοδοτουμένων για τους οποίους ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση να καταβάλει εισφορές στα διάφορα Ταμεία. Παρουσιάζονται το Ονοματεπώνυμο, ο 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Δείκτης Πληρωμής (εβδομαδιαία 
ή μηνιαία πληρωμή). 

Σημειώνεται ότι στην Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών Εργοδότη οι εργοδοτούμενοι παρουσιάζονται με 
βάση την ημερομηνία εργοδότησης. 

Στο πεδίο Πραγματικές Αποδοχές πρέπει να καταχωριστεί ο μισθός του εργοδοτουμένου για τον 
συγκεκριμένο μήνα εισφορών ή την περίοδο αποδοχών. 

Στο πεδίο Ημερομηνία Τερματισμού μπορεί να καταχωριστεί η ημερομηνία τερματισμού της εργοδότησης, 
εάν ο τερματισμός εμπίπτει στον μήνα για τον οποίο γίνεται η πληρωμή. Εάν ο τερματισμός αναφέρεται σε 
προηγούμενο μήνα ή πρόκειται για τερματισμό νέου εργοδοτουμένου, τότε θα πρέπει να αποταθείτε στα 
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Σε περίπτωση απουσίας του εργοδοτουμένου, υπάρχουν πέντε (5) πεδία που αναφέρονται στις εβδομάδες 
του μήνα με κατάλογο επιλογής δείκτη απουσίας σύμφωνα με τα πιο κάτω: 

 Α - Απών (χωρίς Απολαβές) 

 Δ - Ανάπαυσης από Ταμείο Αδειών  

 Μ - Μητρότητας 

Το κάθε πεδίο αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα. Εάν κάποιος εργοδοτούμενος για συγκεκριμένη εβδομάδα 
απουσίαζε με άδεια για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους πρέπει να εισαχθεί ο ανάλογος δείκτης 
απουσίας. Εάν στο πεδίο πραγματικές αποδοχές εισαχθεί η μηδενική τιμή τότε είναι υποχρεωτικό να 
συμπληρωθούν και τα 5 αυτά πεδία. 

Κατά την καταχώριση των αποδοχών στο Μέρος Α υπολογίζονται τα ποσά για τις Ασφαλιστέες Αποδοχές 
και Εισφορές καθώς και τα ολικά ποσά. 

 

9.4 Μέρος Β: Πληρωτέες Εισφορές 

Στο Μέρος Β υπολογίζονται αυτόματα οι πληρωτέες εισφορές για τα διάφορα ταμεία. 

 

9.5 Μέρος Γ΄: Νέοι Εργοδοτούμενοι 

 

Στο μέρος αυτό μπορεί να καταχωριστεί νέος εργοδοτούμενος, αν η ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης 
εμπίπτει στον μήνα για τον οποίο γίνεται η καταχώριση. 

 

Στοιχεία προς συμπλήρωση για νέο εργοδοτούμενο: 

Όνομα Υποχρεωτικό πεδίο. 

Επώνυμο Υποχρεωτικό πεδίο. 

Άρρεν / Θήλυ Κατάλογος για επιλογή του φύλου του νέου εργοδοτουμένου. Υποχρεωτικό 
πεδίο. 

Α.Δ.Τ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας. Μη υποχρεωτικό πεδίο. 

Α.Κ.Α. Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υποχρεωτικό πεδίο. 

Ημερομηνία Γέννησης Η ημερομηνία γέννησης του νέου εργοδοτουμένου. Υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής ημερομηνίας μέσω ημερολογίου. Υποχρεωτικό πεδίο. 

Αριθμός Εγγραφής ΕΕ Αριθμός Εγγραφής Ευρωπαϊκής Χώρας. Μη υποχρεωτικό πεδίο. 

Χώρα ΕΕ Υπάρχει κατάλογος για την επιλογή της χώρας. Μη υποχρεωτικό πεδίο. 
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Αριθμός Εγγραφής 
Αλλοδαπού 

Συμπληρώνεται στην περίπτωση αλλοδαπού. Μη υποχρεωτικό πεδίο. 

Αριθμός Διαβατηρίου Συμπληρώνεται στην περίπτωση αλλοδαπού. Μη υποχρεωτικό πεδίο. 

Δείκτης Πληρωμής Δείκτης Πληρωμής. Υπάρχει κατάλογος για επιλογή του τρόπου πληρωμής 
μεταξύ Εβδομαδιαίας και Μηνιαίας Πληρωμής. Υποχρεωτικό πεδίο. 

Ημερομηνία Έναρξης 
Απασχόλησης 

Ημερομηνία Έναρξης εργοδότησης του νέου εργοδοτουμένου. Υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας μέσω ημερολογίου. Υποχρεωτικό πεδίο. 

Επάγγελμα Καταχωρίστε κωδικό επαγγέλματος ή χρησιμοποιήστε το Κουμπί «Εμφάνιση 
όλων» για επιλογή επαγγέλματος από κατάλογο. Επίσης μπορείτε να 
καταχωρίσετε μέρος της περιγραφής του επαγγέλματος στο πεδίο Αναζήτηση 
για εντοπισμό. Υποχρεωτικό πεδίο. 

Ποσοστό Κ.Τ.Α. 
(Κεντρικό Ταμείο 
Αδειών) 

Υπάρχει κατάλογος για επιλογή του ποσοστού ή εξαίρεσης από το Κ.Τ.Α. 
Υποχρεωτικό πεδίο. 

 

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό όπως συμπληρωθεί ένα από τα ακόλουθα πεδία: 

1. Α.Δ.Τ. 

2. Αριθμός Εγγραφής ΕΕ και Χώρα ΕΕ 

3. Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού  

4. Αριθμός Διαβατηρίου 

Για να αποθηκευτεί ο νέος εργοδοτούμενος πατήστε Αποθήκευση Νέου Εργοδοτουμένου. Σε περίπτωση 
που κάποιο υποχρεωτικό πεδίο παραμείνει κενό ή αν καταχωρίστηκε λανθασμένη τιμή, το σύστημα δεν θα 
προχωρήσει στην αποθήκευση και θα εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα. 

Με την αποθήκευση, ο νέος εργοδοτούμενος εμφανίζεται στο μέρος Α΄, στον κατάλογο των εργοδοτουμένων 

για καταχώριση αποδοχών. Στα αριστερά του υπάρχει ένα κουτί επιλογής  μέσω του οποίου υπάρχει 
δυνατότητα διαγραφής του από την κατάσταση αποδοχών εφόσον δεν έγινε πληρωμή της κατάστασης αυτής. 
Σε περίπτωση διαγραφής εργοδοτουμένου το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για επιβεβαίωση της διαγραφής. 

 

9.6 Ολοκλήρωση της Καταχώρισης 

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και στα τρία (3) μέρη, θα πρέπει να επιλέξετε κάποια από τις τρεις 
(3) πιο κάτω επιλογές: 

Αποθήκευση Για να αποθηκεύσετε την κατάσταση και να μεταφερθείτε στην οθόνη Επιλογή 
Κατάστασης από την οποία μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει πριν την λήξη της προθεσμίας πληρωμής για τη 
συγκεκριμένη περίοδο. 

Αποθήκευση 

και Πληρωμή 
Για να μεταφερθείτε στην οθόνη Πληρωμή Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης για να 
δώσετε εντολή πληρωμής. 

Ακύρωση Για να ακυρώσετε την κατάσταση πριν αποθηκευτεί. 
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9.7 Πληρωμή Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης 

 

Στη λειτουργία αυτή φαίνονται τα στοιχεία της τραπεζικής εντολής, μέσω της οποίας θα γίνει η πληρωμή. 
Στο κάτω μέρος εμφανίζεται ο κατάλογος των Εργοδοτών/Αυτοτελώς Εργαζομένων με τα οφειλόμενα ποσά 
για κάθε κατάσταση που έχετε επιλέξει για πληρωμή. Πατώντας Προχωρήστε στην Πληρωμή ολοκληρώνετε 
τη διαδικασία της πληρωμής και εμφανίζεται στην οθόνη η Βεβαίωση Εντολής για Πληρωμή, την οποία 
μπορείτε να εκτυπώσετε. 

 

 Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με» 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: http://www.kepa.gov.cy/em 

Μέσω της υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με», ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι 
αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τους πολίτες για νέα και εξελίξεις που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν. 

http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/em
http://www.kepa.gov.cy/em
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
http://www.kepa.gov.cy/egov
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 Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις 

 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: https://www.eprocurement.gov.cy 

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-PS) είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή 
εφαρμογή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την εφαρμογή 
ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στην Κύπρο.  

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να ενημερώνονται αυτόματα για 
προκηρύξεις διαγωνισμών που πιθανό να τους ενδιαφέρουν. 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/
http://www.eprocurement.gov.cy/
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 Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/ 

Το Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί μια διαδικτυακή πύλη, η οποία 
επιτρέπει την αλληλεπίδραση του κοινού και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως την αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας. Επιτρέπει, επίσης, στα 
άτομα που είναι εγγεγραμμένα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας να έχουν πρόσβαση στην 
αίτησή τους για εξεύρεση εργασίας και επιτρέπει στους εργοδότες την εγγραφή νέας κενής θέσης 
εργασίας στο σύστημα και επεξεργασία μιας ήδη καταχωρισμένης κενής θέσης 

 

http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/
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 Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: http://www.mcit.gov.cy/drcor 

Το διαδικτυακό σύστημα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προσφέρει τη 
δυνατότητα στο χρήστη για: 

 Αναζήτηση στην κατάλογο Εγγεγραμμένων Οργανισμών χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. 

 Υποβολή αίτησης για έγκριση ονομάτων. 

 

 ΘΗΣΕΑΣ, Τμήμα Τελωνείων 

 

http://www.mcit.gov.cy/drcor
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: www.mof.gov.cy/ce/theseas 

O ΘΗΣΕΑΣ είναι το ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης του Τμήματος Τελωνείων. Οι βασικές 
λειτουργίες του συστήματος είναι: 

 Δηλωτικά εισαγωγής 
 Εισαγωγές 

 Ταξινόμηση 
 Αποθήκες αποταμίευσης  

 Ανάλυση κινδύνου  

 Πληρωμές 

 

 Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: http://rtd.mcw.gov.cy/ 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προσφέρει σε 
πολίτες, εταιρείες και εισαγωγείς οχημάτων τις πιο κάτω δυνατότητες μέσω του διαδικτυακού του 
συστήματος: 

 Προβολή/Αλλαγή στοιχείων διεύθυνσης 
 Προβολή στοιχείων οχήματος 

 Προβολή στοιχείων άδειας οδήγησης ή/και επαγγελματικής άδειας 
 Προβολή στοιχείων άδειας οδικής χρήσης 

 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας  
 Απόσυρση οχήματος 
 Καταχώριση πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

 Αίτηση για εγγραφή οχήματος 
 Είσπραξη τέλους επιθεώρησης 

 Καταχώριση στοιχείων επιθεώρησης 

 Έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου οχήματος 

http://www.mof.gov.cy/ce/theseas
http://rtd.mcw.gov.cy/
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 Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 

 

Οι αιτήσεις προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚOAΠ) υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, στη διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy, με τη χρήση των 
προσωπικών κωδικών πρόσβασης του κάθε αιτητή.  

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από τους ίδιους τους αιτητές, είτε μέσω συμβούλων. Ο κατάλογος 
των συμβούλων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και στα κατά τόπους Επαρχιακά του Γραφεία. 

Τηρείται προτεραιότητα στον χρόνο καταβολής της επιδότησης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 

Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων υποβάλλεται κατά έτος σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται και 
συνήθως είναι στην περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου κάθε έτους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (77771999). 

 

http://www.eas.capo.gov.cy/
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 Εξόφληση λογαριασμών και τελών 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: http://www.jccsmart.com/ 

H υπηρεσία JCCSmart προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εξοφλούν λογαριασμούς και 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από το διαδίκτυο, πληρώνοντας με τις υφιστάμενες κάρτες τους. Το 
JCCSmart είναι ασφαλές τόσο για τον έμπορο / παροχέα υπηρεσιών όσο και για τον κάτοχο της κάρτας. 

Μέσω της υπηρεσίας JCCSmart παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών (δημοτικά τέλη, τέλη 
αποχετεύσεων, υδατοπρομήθεια, δίδακτρα κολεγίων, ασφάλειες), αγοράς εισιτηρίων, διεκπεραίωσης 
πληρωμών για εγγραφές σε συνέδρια και εκδηλώσεις, κ.τ.λ. 

 

 Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης e-Gnosis (www.e-Gnosis.gov.cy) 

Η πύλη e-Gnosis 
αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο 
σύστημα ηλεκτρονικής 

μάθησης, μέσω της 
οποίας προσφέρεται 
στον χρήστη-
εκπαιδευόμενο η 
ευκαιρία για δωρεάν 
εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και 
επιμόρφωση. 

  

 

http://www.jccsmart.com/
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Το e-Gnosis σήμερα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, άμεσα προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, 
στα πιο κάτω θέματα: 

 Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για όλους (βασισμένο στις 7 ενότητες του ECDL) 
 Τεχνολογίες διαδικτύου 
 Το Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
 Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 Ηλεκτρονική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (e-CRM) 
 Η έννοια και σημασία της Παραγωγικότητας και οι τρόποι μέτρησης και βελτίωσής της 
 Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη 
 Επιχειρηματικότητα - Και Εσύ Μπορείς 
 Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους 
 Ασφάλεια και Υγεία στον Χώρο Εργασίας 

 

 Υποβολή Παραπόνων / Καταγγελιών 

Οι πιο κάτω σύνδεσμοι, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 
www.kepa.gov.cy/egov/parapona.html, παραπέμπουν σε άλλους Διαδικτυακούς Τόπους για την υποβολή 
παραπόνων και καταγγελιών σε θέματα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν: 

 Υποβολή Παραπόνου προς το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως: Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι 
επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά από οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη 
οποιασδήποτε υπηρεσίας που υπάγεται στον έλεγχο του Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την άσκηση 
της εκτελεστικής ή διοικητικής της λειτουργίας, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Επίτροπο 
Διοικήσεως. Ο παραπονούμενος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύνδεσμος, 
συνδικαλιστική οργάνωση, πολιτικό κόμμα ή άλλο οργανωμένο σύνολο. 

 Υποβολή Παραπόνου κατά Αστυνομίας: Online υποβολή παραπόνου στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. 

 Καταχώριση Καταγγελιών/Πληροφοριών για θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος 

 Υποβολή Καταγγελίας από Καταναλωτές: Online υποβολή καταγγελίας σχετικά με καταναλωτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή). Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη 
δυνατότητα επισύναψης εντύπων/φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (attachments). 

 Γνωστοποίηση Επικίνδυνων Προϊόντων: Από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 

 Παρατηρητήρια Τιμών: Τα Παρατηρητήρια ασχολούνται με την καταγραφή και παρακολούθηση 
τιμών καταναλωτικών προϊόντων ευρείας χρήσης, τα οποία πωλούνται σε μεγάλο αριθμό 
υποστατικών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 

 Εργασιακές Σχέσεις - Ανώνυμη Υποβολή Παραπόνου: Online υποβολή ανώνυμου παραπόνου, για 
θέματα εργασιακών σχέσεων, όπως τερματισμός απασχόλησης, μη πληρωμή μισθών, ωφελήματα, 
ωράριο, κ.τ.λ. (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων). 

 Εργασιακές Σχέσεις - Επώνυμη Υποβολή Παραπόνου: Online υποβολή επώνυμου παραπόνου, για 
θέματα εργασιακών σχέσεων, όπως τερματισμός απασχόλησης, μη πληρωμή μισθών, ωφελήματα, 
ωράριο, κ.τ.λ. (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων). 

 Μεσολάβηση σε Εργατική Διαφορά: Online αίτηση προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για 
μεσολάβηση σε εργατική διαφορά. 

 Ελεγκτική Υπηρεσία - Υποβολή Παραπόνου: Online υποβολή παραπόνου προς την Ελεγκτική 
Υπηρεσία, για διάφορα θέματα, όπως κατακύρωση προσφορών, εκτέλεση έργων, παρατυπίες, κ.τ.λ. 
Τα παράπονα εξετάζονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία και τα πορίσματα της έρευνας διαβιβάζονται 
στα αρμόδια Υπουργεία, μαζί με τις εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 Ιεραρχική Προσφυγή για Επιβληθείσες Φορολογίες από το Τμήμα Φορολογίας 

 

http://www.kepa.gov.cy/egov/parapona.html
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/page42form_gr/page42form_gr?OpenForm
http://www.iaiacap.gov.cy/iaiacap/iaiacap.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?opendocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/5F3172CF3F58FB5FC2257F00003597F1
http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/page18_gr/page18_gr?OpenDocument
http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/page26_gr/page26_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenForm
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenForm
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page30_gr/page30_gr?OpenForm
http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/complaints_gr?OpenForm
http://www.taxtribunal.gov.cy/taxtribunal/taxtribunal.nsf/page09_gr/page09_gr?OpenDocument
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 Άλλες Διαδικτυακές Υπηρεσίες  

Οι πιο κάτω σύνδεσμοι, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στη σελίδα, www.kepa.gov.cy/egov/alles-
ipiresies.html, παραπέμπουν σε άλλες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που πιθανόν να σας 
ενδιαφέρουν: 

 Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων: Πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από 
τον δημόσιο τομέα (π.χ. στατιστικά δεδομένα, πληροφορίες για επιχειρήσεις, διευθύνσεις, χάρτες, 
νομικές, κυκλοφοριακές και οικονομικές πληροφορίες) για περαιτέρω χρήση από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών / προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Με τον τρόπο 
αυτό, αφενός προωθείται η οικονομική ανάπτυξη, αφετέρου διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

 Διαδικτυακή Πύλη των Κυπριακών Ταχυδρομείων https://www.cypruspost.post: 

Ανάμεσα στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία είναι: 

o Track & Trace: Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του ταχυδρομικού αντικειμένου 
από τη στιγμή της ταχυδρόμησης μέχρι και την παράδοσή του, εισάγοντας τον αριθμό του 
αντικειμένου που αποστείλατε.  

o Ταχυδρομικά Τέλη: Υπολογίστε online τα ταχυδρομικά τέλη (γραμματόσημα) που θα πρέπει 
να πληρωθούν για αποστολή με συνηθισμένο ταχυδρομείο επιστολών, εφημερίδων, 
περιοδικών, βιβλίων και δεμάτων στην Κύπρο ή το εξωτερικό, σύμφωνα με το βάρος του 
αντικειμένου. 

o Ταχυδρομικοί Κώδικες: έρευνα ταχυδρομικών διευθύνσεων με ταχυδρομικό κώδικα 

o O εντοπισμός και ενοικίαση ιδιωτικών ταχυδρομικών θυρίδων, η ανανέωση της ενοικίασής 
τους, η αγορά γραμματοσήμων και φιλοτελικών προϊόντων και η πληρωμή τιμολογίων 
μηνιαίων πελατών των υπηρεσιών EMS DATAPOST και προπληρωμένων τελών. 

 Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας: Διαβάστε online ή/και μεταφορτώστε 
(download) στον υπολογιστή σας, την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του τελευταίου μήνα 
ή/και τις προηγούμενες εκδόσεις. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε την Επίσημη Εφημερίδα των 
πρώτων αποικιακών χρόνων και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η Επίσημη Εφημερίδα ολόκληρης 
της αποικιακής περιόδου. 

 Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων: Το διαδικτυακό σύστημα Αναγνώρισης και 
Καταγραφής Ζώων προσφέρεται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και παρέχει, σε 
εγγεγραμμένους χρήστες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ιδιώτες κτηνίατρους, κτηνοτρόφους, 
χοιροτρόφους, κοινοτικές αρχές και την αστυνομία, ως ακολούθως: 

o Ιδιώτες Κτηνίατροι: Προκαταρτικές εγγραφές σκύλων. 

o Κτηνοτρόφοι/Χοιροτρόφοι: Καταχώριση και πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις 
εγκαταστάσεις και τα κτήματα/φάρμες τους. 

o Κοινοτικές Αρχές/Αστυνομία: Online αναζήτηση στο Μητρώο Σκύλων. 

 Διαρθρωτικά Ταμεία: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και 
διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε στην Κύπρο. 
Επιπρόσθετα, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους Τελικούς Δικαιούχους (εγγεγραμμένους 
χρήστες) να υποβάλουν online όλα τα απαραίτητα Δελτία για χρηματοδότηση από τα 
προαναφερθέντα Ταμεία. 

 CYS – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Online αναζήτηση στον Κατάλογο Προτύπων του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαθέτει πληθώρα κριτηρίων 
αναζήτησης. 

 Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων: Η διαδικτυακή υπηρεσία του Τμήματος 
Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα 
των πιστοποιητικών/εγγράφων που εκδίδονται από το Τμήμα. 

http://www.kepa.gov.cy/egov/alles-ipiresies.html
http://www.kepa.gov.cy/egov/alles-ipiresies.html
http://www.data.gov.cy/
http://portal.dps.mcw.gov.cy/irj/portal
http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlgaz_NEW_gr/dmlgaz_NEW_gr?OpenDocument
http://irsc.vs.moa.gov.cy/irsc
http://www.structuralfunds.org.cy/
http://sms.cys.org.cy/sms/mos/searchCatalog?lang=0
http://webservices.dms.mcw.gov.cy/eMarcos/faces/SeafarerCertificates.jsp
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 Μηχανογραφημένο Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτηρίων: Αυτοματοποίηση της έκδοση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και διαχείριση των σχετικών μητρώων. Η έκδοση των 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης χωρίς κανένα χρόνο καθυστέρησης αναμένεται να 
βελτιώσει αισθητά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα. 

 Ερωτήματα / Διευκρινίσεις 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις / επεξηγήσεις / ερωτήματα για τα διάφορα Συστήματα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική online φόρμα στην ιστοσελίδα: 
www.kepa.gov.cy/egov/erotimata.html 

 

 Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης από το Κέντρο Παραγωγικότητας 

 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σας προσφέρει τις 
πιο κάτω ευκαιρίες κατάρτισης: 

 Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
με έμφαση στη Κυβερνητική Πύλη Αριάδνη, το Taxisnet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής 
Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 

 Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων, με έμφαση 
στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του. 

Όλα τα εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις και απευθύνονται 
τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας. Σε όλους τους 
συμμετέχοντες δίδεται πιστοποιητικό συμμετοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα εργαστήρια και προγράμματα 
κατάρτισης τηλεφωνικώς στο 22 806114 ή μέσω της ιστοσελίδας http://www.kepa.gov.cy/eskills. 

http://epc.mcit.gov.cy/
http://www.kepa.gov.cy/egov/erotimata.html
http://www.kepa.gov.cy/eskills









