
ΕΥΑΓΟΡΑΣ
Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα
για τους Δήμους της Κύπρου

Οι Δήμοι στην Ψηφιακή Εποχή

KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

01/2021	 Έναρξη	έργου

01/2021	–	07/2021	 Μελέτη	υλοποίησης	και	 
	 Σχεδιασμός	του	Συστήματος
 

08/2021	-	12/2021	 Προετοιμασία	για	την	Πιλοτική	
	 Λειτουργία	(Φάση	Α)
 (Περιλαμβάνει ανάπτυξη

 συστήματος, μεταφορά

 δεδομένων, έλεγχο συστήματος

 και εκπαίδευση προσωπικού)

01/2022	–	06/2022	 Πιλοτική	Λειτουργία	(Φάση	Α)
 

07/2022	-	02/2023	 Προετοιμασία	για	την	Πιλοτική
	 Λειτουργία	(Φάση	Β)
 (Περιλαμβάνει ανάπτυξη

 συστήματος, μεταφορά

 δεδομένων, έλεγχο συστήματος

 και εκπαίδευση προσωπικού)

03/2023	–	08/2023	 Πιλοτική	Λειτουργία	(Φάση	Β)

09/2023	 Παραγωγική	Λειτουργία

Αναθέτουσα Αρχή

Χρηματοδότηση

€



ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου» με το Ακρω-
νύμιο «Ευαγόρας» υλοποιείται από την Ένωση Δήμων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι αποτε-
λεί ένα σημαντικό άλμα προς την εποχή της ψηφιοποίησης.

Προνοεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την 
ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Πιο 
συγκεκριμένα, αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μιας ενιαίας, κοινής, αποτελεσματικής και ευέλικτης τε-
χνολογικής υποδομής που θα αξιοποιηθεί από τους Δή-
μους της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματο-
ποίησης των διεργασιών, της διαχείρισης και αξιοποίησης 
των πληροφοριών, αλλά και την παροχή καναλιών για τη 
δημοσίευση και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών. 

Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο 
του 2021 και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τον Σε-
πτέμβριο του 2023 (32 μήνες). Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στα €2.410.000,00. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δή-
μους της Κύπρου με τον καλύτερο τρόπο από τεχνολογικής 
και διοικητικής άποψης, και με τα λιγότερα κατά το δυνατόν 
έξοδα, ώστε να επωφελούνται όλοι οι πολίτες/δημότες των 
Δήμων εξίσου από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ασχέτως του 
μεγέθους του Δήμου και των οικονομικών του δυνατοτήτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προβλέπεται η ψηφιοποίηση όλων των Τμημάτων και 
διαδικασιών των Δήμων, καθώς επίσης και η παροχή 
προς τους Δημότες ενός ευρέος φάσματος ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών. Οι κυριότερες Υπηρεσίες αφορούν:
 

 > Διοίκηση (διαχείριση συνεδριάσεων, αλληλογραφίας, 
ανθρωπίνου δυναμικού, κ.ά.)

 > Οικονομική Διαχείριση (υλοποίηση προϋπολογισμού, 
διαχείριση εσόδων, κ.ά.)

 > Τεχνικές Υπηρεσίες (έκδοση πολεοδομικών αδειών 
και  αδειών οικοδομών κ.ά.)

 > Δημόσια Υγείας και Καθαριότητα (διαχείριση συλλογής 
αποβλήτων, έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών, κ.ά.)

 > Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς Δημότες (υποβολή 
αιτήσεων, πληρωμή φόρων/τελών, υποβολή ενστά-
σεων/παραπόνων, κ.ά.)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα δημι-
ουργηθεί θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τα προβλή-
ματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία 
που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδι-
κασίες των Δήμων.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει: 

 > Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής

 > Ενίσχυση της νομικής συμμόρφωσης

 > Μείωση του εργασιακού φόρτου

 > Εμπλουτισμό της πληροφόρησης που παρέχεται 
στους δημότες

 > Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 > Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας

 > Παροχή ακριβέστερης πληροφόρησης στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων

 > Ενίσχυση αποδοτικότητας


