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και το μέλλον!
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Ανώτερος Λειτουργός Παραγωγικότητας



Η χρήση των νέων τεχνολογιών αυξάνει την παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα 
και αποδοτικότητα τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Αδιαμφισβήτητο Δεδομένο



• Στην Κύπρο μόνο το 43% του πληθυσμού κατέχει
βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το ποσοστό αυτό
κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις πρώτες θέσεις
των ψηφιακά αναλφάβητων χωρών της Ε.Ε.

• Χαμηλά ποσοστά επίσης:

– Στο επίπεδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

– Στο επίπεδο της αξιοποίησης του Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν (e-Business) 

Η Πικρή Αλήθεια



ΔείκτηςD E S I



• Ένας σύνθετος δείκτης που αξιολογεί την πρόοδο των
χωρών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

• Ο δείκτης DESI συναθροίζει μια σειρά σχετικών δεικτών
διαρθρωμένων γύρω από 5 παραμέτρους:

1. συνδεσιμότητα,

2. ανθρώπινο κεφάλαιο,

3. χρήση του διαδικτύου,

4. ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, και

5. ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Δείκτης DESI



“Η Κύπρος κατατάσσεται 22η στο σύνολο των
28 κρατών μελών της ΕΕ. Συνολικά, η Κύπρος
προχωρεί με αργούς ρυθμούς…”

Γενικός Δείκτης DESI 2017 για την Κύπρο



“Το 2016, το 74 % του κυπριακού πληθυσμού χρησιμοποιούσε το
διαδίκτυο τακτικά (έναντι του 70% το 2015), αλλά μόλις το 43%
διέθετε τουλάχιστον το βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων…”

“Επίσης, το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ (2,2%) επί του συνολικού
εργατικού δυναμικού στην Κύπρο είναι μικρότερο από τον μέσο
όρο της ΕΕ (2,4%). Το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ενδέχεται
να ανακόπτει τη δυναμική της ψηφιακής οικονομίας…”



2. Ανθρώπινο Κεφάλαιο



5. Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

“Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,
η πρόοδος της Κύπρου είναι κάτω από τον μέσο
όρο της ΕΕ …”



Για ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που
να στοχεύουν στην:

• Εξάπλωση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

• Περαιτέρω ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (e-Gov)

• Απόκτηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων από ΟΛΟΥΣ

Επιτακτική Ανάγκη



Έρευνα για e-skills και e-gov

• Παγκύπρια

• Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις

• Δείγμα: 2000 άτομα, ηλικίας 17 - 64 χρονών

• Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μεταξύ των
ψηφιακών αναλφάβητων, για την απόκτηση
βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.



Δωρεάν Προγράμματα σε όλες τις πόλεις

Εργαστήρια 
Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης

Ψηφιακές Δεξιότητες για 
Όλους



Είναι διάρκειας 4 ωρών 

Διεξάγονται σε συνεχή βάση σε όλες 
τις πόλεις

Προσφέρονται τόσο σε πρωινό 
όσο και σε απογευματινό ωράριο

Καλύπτουν όλα τα σημαντικά 
Συστήματα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τα εργαστήρια:



Είναι διάρκειας 24 ωρών 

Διεξάγονται σε συνεχή βάση σε όλες 
τις πόλεις

Προσφέρονται τόσο σε πρωινό 
όσο και σε απογευματινό ωράριο

Καλύπτουν 6 θεματικές ενότητες

Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους
Τα προγράμματα κατάρτισης:



1. Εισαγωγή στη χρήση του Η/Υ

2. Το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές του (Μηχανές

Αναζήτησης, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Άλλες Εφαρμογές
Διαδικτύου και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης)

3. Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες προς τις
επιχειρήσεις και τον πολίτη (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

στην Κύπρο, e-Banking στην Κύπρο και Περιβάλλον Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών στην Κύπρο)

4. MS WORD

5. MS EXCEL

6. Ασφάλεια δεδομένων

Περιεχόμενο Προγράμματος



Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

http://www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills

http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/BusinessDirectory/Company/CompanyEvents.aspx?CompanyId=2cd62e90-7afa-4b02-8981-e2640be13001


Άλλες Δράσεις

Παρουσιάσεις σε Δήμους και 
Κοινότητες και διοργάνωση 
προγραμμάτων στους δικούς τους 
χώρους

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις στον χώρο 
της επιχείρησης για την παροχή 
εξατομικευμένης υποστήριξης



Επόμενες Δράσεις

Αξιοποίηση του θεσμού των 
ψηφιακών πρεσβευτών

Προγράμματα κατάρτισης σε 
εξειδικευμένα θέματα



Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων
Πτυχιούχων ΤΠΕ



Διαδικτυακό Σύστημα 
Πληρωμής Εισφορών στις

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων



Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για την πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου χρησιμοποιείται η
μέθοδος της Αυτόματης Χρέωσης (Direct Banking).



1
• Πρόσβαση 

στο 
Σύστημα

2
• Δημιουργία 

Κατάστασης 
Αποδοχών 
και 
Εισφορών

3 • Αποθήκευση 
Κατάστασης

4 • Πληρωμή 
Εισφορών

4 Απλά Βήματα



Πρόσβαση στο Σύστημα

Για την πρόσβασή σας στο Σύστημα θα πρέπει
να καταχωρήσετε τον Κώδικα Χρήστη και
Κώδικα Πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από
τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και 
Εισφορών

Καθορίστε τις πραγματικές αποδοχές 
των εργοδοτουμένων σας2



Αποθήκευση Κατάστασης

Πατήστε Αποθήκευση και Πληρωμή για να
μεταφερθείτε στην οθόνη Πληρωμή
Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης.
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Πατήστε Προχωρήστε στην Πληρωμή για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Πληρωμή Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης
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Αποτέλεσμα Εντολής για Πληρωμή



Πλήρωσε και εσύ Ηλεκτρονικά τις 
εισφορές σου στις ΥΚΑ!

Χωρίς χάσιμο χρόνου! 

Χωρίς ταλαιπωρία!

Για το συμφέρον ΟΛΩΝ μας!

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων



Για περισσότερες πληροφορίες:

www.kepa.gov.cy/yka

http://www.kepa.gov.cy/yka


Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy


