
 
 

Σχέδιο Δημοσίευσης με βάση τον Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε 
Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (184(Ι)/2017) 

 
Σημείωση:  Στο αριστερό μέρος του πίνακα που ακολουθεί, τα έντονα γράμματα αντιστοιχούν σε 
πληροφόρηση, η οποία στο παρόν στάδιο δεν παρέχεται στην ιστοσελίδα του Κ.Φ.. 
 
 
Πληροφόρηση για το ποιοι είμαστε και τι 
κάνουμε:  

 Οργάνωση  

 Δομή 

 Αρμοδιότητες 

 Διεύθυνση 

 Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Οργανωτική Δομή:  
Οργανόγραμμα 

 Αρμοδιότητες:  
Ισότιμη Κατανομή Βαρών και  
Αποκατάσταση της Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας 

 Διεύθυνση:  
- Κ.Φ. 
- Α. Αρχής  

 Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Φόρμα επικοινωνίας και αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος 

 Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Λίστα προσωπικού: Ονοματεπώνυμο, θέση, 
προσωπική υπηρεσιακή τηλεφωνική γραμμή 
και email 
 

Ποιες οι προτεραιότητές μας: 

 Πληροφορίες στρατηγικής και 
απόδοσης 

 Σχέδια 

 Πολιτικές 

 Αξιολογήσεις 

 Εκθέσεις 

 Επιθεωρήσεις (Δ/Ε) 

 Κριτικές/Σχόλια 
 
 
 

Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Σχέδια: 
- Δανειοδότησης και Επιδότησης 

Επιτοκίου Δανείων (γίνεται αναφορά 
στους Νόμους και Κανονισμούς) 

- Σχέδιο Διαχείρισης τερματισμένων/ 
ληγμένων/Μη εξυπηρετούμενων δανείων 
Υπουργείου Οικονομικών 

 Εκθέσεις: 
Μελέτη Πανεπιστημίου Κύπρου για το 
κόστος της Τουρκικής εισβολής και 
προτάσεις Ισότιμης Κατανομής του 
 

Πληροφόρηση που μπορεί να παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Πληροφορίες στρατηγικής και 
απόδοσης: 
Στρατηγικός Σχεδιασμός (όταν 
ολοκληρωθεί) 

 Πολιτικές: 
- Αρχείο Προσφύγων (βασικές 

πληροφορίες, π.χ. σκοπός δημιουργίας 
και χρησιμότητα)        

- Μελέτη για την Απώλεια Χρήσης 
- Αποφάσεις πολιτικής Δ.Σ. 

 Εκθέσεις: 
Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
για Κ.Φ.   
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Ποιες οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας: 

 Διαδικασίες υποβολής 
αιτήσεων 

 Ημερήσιες Διατάξεις και 
Πρακτικά Συνεδριάσεων για 
την εκτέλεση των 
λειτουργιών και των 
ευθυνών μας 

Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων: 
- Έντυπα υποβολής αιτήσεων 
- Άλλα έντυπα που πρέπει να 

επισυναφθούν με την αίτηση 

 Διαδικασία υποβολής αιτημάτων:  
- Έντυπα αναδιάρθρωσης δανείων όπου 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία που πρέπει 
να επισυναφθούν με το αίτημα 

  

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε: 

 Αρμοδιότητες 

 Συμβουλές και καθοδήγηση 

 Φυλλάδια 

 Συναλλαγές (Δ/Ε) 

 Δελτία Τύπου 

 Ετήσιες Εκθέσεις (Δ/Ε) 

 Περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών 

Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Αρμοδιότητες: 
Ισότιμη Κατανομή Βαρών και  
Αποκατάσταση της Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας 

 Συμβουλές και καθοδήγηση: 

 Συχνές ερωτήσεις 

 Δελτία Τύπου: 
Ανακοινώσεις και Δραστηριότητες 

 Περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών: 

 Σχέδια Δανειοδότησης  

 Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίου Δανείων 

 Αναδιαρθρώσεις Δανείων 

 Σχέδιο Διαχείρισης Τερματισμένων/ 
Ληγμένων/Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
Υπουργείου Οικονομικών 
 

Πληροφόρηση που μπορεί να παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών/ Φυλλάδια:  
Ετοιμασία συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου 
για τα Σχέδια του Κ.Φ. 

 

Τι ξοδεύουμε και πώς το ξοδεύουμε: 

 Χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες (προβλεπόμενα 
και πραγματικά έξοδα και 
δαπάνες) 

 Προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών 

 Δημόσιες Συμβάσεις 
 

Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Προσκλήσεις υποβολής 
Προσφορών/Δημόσιες Συμβάσεις:  
- Ανοικτές προσφορές (σελίδα 

ανακοινώσεων) 
- Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης 
Συμβάσεων (e - procurement) 
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Πώς παίρνουμε τις αποφάσεις: 

 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων 

 Διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 

 Πρακτικά Συνεδριάσεων 

 Εσωτερικές διαδικασίες 

 Κριτήρια 

 Διαβουλεύσεις (Δ/Ε) 
 

 

Πληροφόρηση που μπορεί να παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες - 
προβλεπόμενα και πραγματικά έξοδα και 
δαπάνες:  
- Προϋπολογισμός 
- Στατιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμός 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά έτος και 
εξετάστηκαν και συνολικό ποσό ανά 
κατηγορία δανείων) 

 
 
Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Κριτήρια: 
- Κριτήρια   
- Νομοθεσία 
- Κανονισμοί 

 
Πληροφόρηση που μπορεί να παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Διαδικασία εξέτασης 
αιτήσεων/Διαδικασία λήψης αποφάσεων: 
- Περιγραφή διαδικασίας εξέτασης   
     (αξιολόγηση, εισηγήσεις από  
     Επιτροπές εξέτασης αιτήσεων, λήψη  
     αποφάσεων από το Δ.Σ., προσφυγή  
     στην Α. Αρχή Κ.Φ.) 
- Νομοθετικό Πλαίσιο και Εσωτερικοί 

Κανονισμοί Λειτουργίας και 
Δεοντολογίας Δ.Σ. 

 Πρακτικά Συνεδριάσεων: 
Συνοπτικά Σημειώματα για αποφάσεις του 
Δ.Σ. σε θέματα πολιτικής 
 

Λίστες και Μητρώα: 

 Πληροφορίες που τηρούνται 
σε Μητρώα δυνάμει Νόμου 
(Δ/Ε)  

 Κατάλογοι και Μητρώα που 
δεν προβλέπονται από Νόμο 
αλλά είναι σχετικοί/ά με τα 
καθήκοντα της Δημόσιας 
Αρχής 
 

Πληροφόρηση που ήδη παρέχεται στην 
Ιστοσελίδα του Κ.Φ.: 

 Κατάλογοι και Μητρώα που δεν 

προβλέπονται από Νόμο αλλά είναι 

σχετικοί/ά με τα καθήκοντα της Δημόσιας 

Αρχής:  

- Προκήρυξη κενών θέσεων και Σχέδια 
Υπηρεσίας αυτών 

- Αποτελέσματα εξετάσεων για πρόσληψη 
προσωπικού 

  

 
 

 
 
 
 
 

       


