
	

ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΚΕΝΝΕΤΥ	8,	5ος	ΟΡΟΦΟΣ,	1087	ΛΕΥΚΩΣΙΑ,	ΤΗΛ:	22282000,	77772013	ΦΑΞ:22282200	
EMAIL:	info@symmaxiapoliton.org	

	

Πρόταση	για	δημιουργία	Υφυπουργείου	Εξυπηρέτησης	του	Πολίτη		

στο	Υπουργείο	Οικονομικών	

	

1. Tο Υφυπουργείο θα αποτελείται από το Τµήµα Πληροφορικής, το Τµήµα 

Δηµοσίας Διοίκησης και Προσωπικού, το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 

Προµηθειών και τον Επίτροπο Μεταρρύθµισης. Επιπρόσθετα, θα 

µεταφερθούν ΟΛΑ τα συστήµατα πληροφορικής του κράτους στο 

υφυπουργείο. 

 

2. ΟΛΕΣ οι διαδικασίες στο δηµόσιο θα γίνονται µέσα από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτηση Πολιτών (ΚΕΠ).  

 

3. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα προσκοµίζουν συµπληρωµένη αίτηση 

καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία δεν εκδίδονται από το κράτος.  

 

4. Στα ΚΕΠ θα ελέγχεται η αίτηση, θα συµπληρώνεται µε τα στοιχεία του 

φυσικού ή νοµικού προσώπου, θα τυπώνεται και θα υπογράφεται από το 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο επί τόπου µέχρι την εφαρµογή της νοµοθεσίας 

για την ηλεκτρονική υπογραφή.  

 

5. Τα ΚΕΠ θα συµπληρώνουν την αίτηση µε τα έγγραφα που θα προσκόµιζε 

το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τα οποία εκδίδονται από το κράτος. Στο 

µέλλον, οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά στο άτοµο που 

θα επεξεργάζεται την αίτηση.  
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6. Όταν η αίτηση είναι συµπληρωµένη, θα κατατίθεται στο αρµόδιο 

υπουργείο, το οποίο θα πρέπει να απαντήσει εντός συγκεκριµένου 

χρονικού πλαισίου το οποίο θα είναι καθορισµένο ανά αίτηση και θα είναι 

γνωστό στον πολίτη.  

 

7. Στο υφυπουργείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα δηµιουργηθεί Μονάδα 

Μεγάλων Επενδύσεων το οποίο θα χειρίζεται αιτήσεις των οποίων οι 

επενδύσεις είναι µεγαλύτερες από €1 εκ.  

 

8. Η Μονάδα θα επανδρώνεται µε δηµοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι 

αποσπασµένοι από τα υπουργεία ή τις αρχές που έχουν την αρµοδιότητα 

να χειριστούν τέτοιου είδους αιτήσεις. Οι υπάλληλοι θα έχουν όλες τις 

εξουσιοδοτήσεις από το Υπουργείο τους να αποφασίσουν επί των 

αιτήσεων στην Μονάδα Μεγάλων Επενδύσεων εκτός αυτές του 

Υπουργού.  

 

9. Κάθε αίτηση στην Μονάδα Μεγάλων Επενδύσεων θα έχει ένα υπεύθυνο, 

(Project Manager) του οποίου η ευθύνη θα είναι να διεκπεραιωθεί και 

εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση εντός συγκεκριµένου χρονικού 

διαστήµατος το οποίο θα είναι γνωστό στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  

 

10. ΌΛΕΣ οι αποφάσεις της Μονάδας Μεγάλων Επενδύσεων θα είναι 

διαθέσιµες στο διαδίκτυο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και 

ορθότητα της απόφασης.  
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11. Το Υπουργικό Συµβούλιο θα µπορεί να χρησιµοποιεί την Μονάδα 

Μεγάλων Επενδύσεων για την διαπεραίωση των δικών του αποφάσεων.  

 

12. Στο κάθε υπουργείο θα δηµιουργηθεί τµήµα Διεκπεραίωσης αιτήσεων το 

οποίο θα έχει την ευθύνη, εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος να 

εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου. Στο 

Τµήµα Διεκπεραίωσης θα µεταφερθούν και θα εκπαιδευτούν άτοµα τα 

οποία θα µπορούν να χειριστούν υποθέσεις εκτός από του δικού τους και 

άλλων τµηµάτων του κάθε υπουργείου.  

 

13. Ο Επίτροπος Μεταρρύθµισης θα αξιολογεί τις διαδικασίες και θα κάνει 

προτάσεις σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες και καθήκοντα του ούτως ώστε 

να αποφεύγονται αχρείαστες δαπάνες τόσο από τον δηµόσιο όσο και από 

την ιδιωτικό τοµέα και οι αποφάσεις να εκδίδονται σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα. 

	

	


