
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΕΕ) διοργανώνουν την ημερίδα «Going Local IV – Ψηφιακή Οικονομία». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 
Μαρτίου 2014, ώρα 9 πμ  στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία. 

Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό:  

- Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Τάσος Μητσόπουλος 

- Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου, Δρ. Στέλιος Χειμώνας 

- O Αν. Διευθυντής  του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κ. Γιώργος Κωμοδρόμος 

 
και θα προβούν σε παρουσίαση οι ακόλουθοι: 

 
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – «Στοχεύοντας την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα» 

Η ψηφιακή οικονομία συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής της επιρροής σε οικονομικό, 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Κατά τη σύνοδό τους στις 24-25 Οκτωβρίου 2013, οι ηγέτες της ΕΕ εστίασαν το ενδιαφέρον 
τους στην ψηφιακή οικονομία και υπογράμμισαν την ανάγκη να ανακτήσει η ψηφιακή οικονομία της ΕΕ μια ξεχωριστή 
δυναμική για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Αντιπρόεδρος Neelie 
Kroes, υπεύθυνη για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, έχει προτείνει πολλαπλά μέτρα και δράσεις για την τόνωση της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας, όπως το Startup Europe, το Startup Manifesto που υπογράφηκε από τα μέλη του Leaders Club, και το 
Startup Europe Tour (επισκέψεις σε Κράτη-Μέλη). Επιπλέον, δύο νέες σημαντικές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν σε συνέχεια του 
Νταβός: ένα νέο Think Tank το "European Digital Forum" το οποίo θα ασχοληθεί με την υλοποίηση ορισμένων δράσεων του 
Startup Manifesto, και το "Startup Europe Partnership" – ένας συνεταιρισμός εταιρειών και πανεπιστημίων για την προώθηση 
της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. 

 
2.  Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Start-ups στην Κύπρο: Το παράδειγμα της Diyful & FUNIFI 

Σύντομη παρουσίαση εταιρειών, ευκαιρίες και εμπόδια που συνάντησαν στην πορεία τους, και προτάσεις για ένα 
ισορροπημένο οικοσύστημα ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. 

 

3. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής - «η-Διακυβέρνηση-  Νέες Δράσεις και Προκλήσεις»  

Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο καθώς επίσης και το νέο οικονομικό περιβάλλον, το Τμήμα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής προχώρησε στην αναθεώρηση της στρατηγικής για την η-Διακυβέρνηση και ανέδειξε δράσεις που 
αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία θα παρέχει νέες 
ή/και βελτιωμένες η-υπηρεσίες που θα επιτρέπουν την πιο γρήγορη, καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
και των επιχειρήσεων. Στην εν λόγω παρουσίαση θα γίνει ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο σε θέματα 
η-Διακυβέρνησης, αναφορά στις νέες τεχνολογίες, περιγραφή των μελλοντικών δράσεων η-Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και 
των προκλήσεων που υπάρχουν. 

 
4. Γενικό Λογιστήριο – «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις – Εξελίξεις και Προκλήσεις» 

Παρουσίαση των δυνατοτήτων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων και πως αυτό ωφελεί την Ηλεκτρονική 
Κυβέρνηση και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τις νέες εξελίξεις στον τομέα, σε σχέση με την ηλεκτρονική 
δημοσίευση των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Αγοράς. Παρουσιάζονται επίσης οι 
πρόνοιες των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για χρήση ηλεκτρονικών μέσων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και οι 
εξελίξεις σχετικά με την Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
5. Υπηρεσία ΦΠΑ - «Παρουσίαση νέων Κανόνων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ» 

Σκοπός της παρουσίασης θα είναι η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τον ορισμό των ηλεκτρονικών τιμολογίων, 
τις μεθόδους που γίνονται αποδεκτά για σκοπούς ΦΠΑ, για τη διαβίβαση και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων, το περιεχόμενο 
τους και τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς έκδοσης και φύλαξης τους. Θα παρουσιαστούν οι νέοι κανόνες ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ σύμφωνα με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ και την τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας που 
ισχύει από τις 20.12.2013. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσκοπούν στην απλούστευση των κανόνων σε σχέση με την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η εφαρμογή των κανόνων 
αυτών στην Κύπρο. 

 
Εγγραφές για την παρακολούθηση της πιο πάνω ημερίδας γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
akonstantinou@mcw.gov.cy, είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλ. 22814841 / 22409617. Λόγω του ότι οι θέσεις είναι 
περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 



Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 
9.00 – 9.30 Εγγραφή 
 
Χαιρετισμοί 

9.30 – 9.40 Χαιρετισμός Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων,  
κ. Τάσου Μητσόπουλου 

9.40 – 9.50 Χαιρετισμός Ψηφιακού Πρωταθλητή της Κύπρου,  
Δρ. Στέλιου Χειμώνα 

9.50 – 10.00 Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
κ. Γιώργου Κωμοδρόμου 

Πρώτο Μέρος 

10.00 – 10.20 Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Ιωάννης Μαλέκος, Επικεφαλής Μονάδας Οικονομικής  Διαχείρισης, 
DG CONNECT 

10.20 – 10.35 Παρουσίαση από εταιρεία Diyful 
κ. Χριστόφορος Τζιρτζιπής, CEO / Founder / Developer  

10.35 – 10.50 Παρουσίαση από εταιρεία FUNIFI 
κ. Andrew Michael – CEO  
κ. George Vou - Co Founder/ COO  

10.50 – 11.00 Ερωτήσεις 
 
11.00 – 11.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
Δεύτερο Μέρος 
 
11.20 – 11.40 Παρουσίαση Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής 

κ. Κώστας Αγρότης, Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής 
 
11.40 – 11.55 Παρουσίαση Γενικού Λογιστηρίου 

κ. Φίλιππος Κατράνης, Λογιστής 
 
11.55 – 12.10 Παρουσίαση Υπηρεσίας ΦΠΑ 

κ. Νάγια Συμεωνίδου, Ανώτερη Λειτουργός ΦΠΑ 
 
12.10 – 12.30 Ερωτήσεις 


