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Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2016 

 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Οι μικρές χώρες όπως είναι η Εσθονία και η Κύπρος πρέπει να επικεντρωθούν στον τομέα 

των υπηρεσιών προκειμένου να καταστούν εύπορες και ευημερούσες  
 
 Τους πέντε πυλώνες 
στους οποίους 
στηρίζεται η εθνική 
στρατηγική της 
Εσθονίας για την 
οικονομική της 
ανάπτυξη ανέλυσε ο 
Πρωθυπουργός της 
χώρας κ. Taavi Roivas 
σε εκδήλωση που 
πραγματοποίησε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
την Τρίτη, 26 
Ιανουαρίου 2016. Οι 
εν λόγω πυλώνες 
είναι, η εθνική 

ασφάλεια, η ενεργός συμμετοχή στο διεθνές σύστημα, η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η 
καλλιέργεια καλού περιβάλλοντος για το επιχειρείν και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
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 Στην κατάμεστη 
αίθουσα του 
Πανεπιστημίου το 
κοινό είχε την ευκαιρία 
να ακούσει τον Εσθονό 
Πρωθυπουργό, να 
υποβάλει ερωτήσεις 
και να θέσει 
προβληματισμούς. Στο 
πλαίσιο της διάλεξης, ο 

Πρωθυπουργός 
ανέλυσε το πετυχημένο 
μοντέλο ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της 
Εσθονίας με τίτλο “A 

road ahead: The secure and digital future for Europe”.  Μεταξύ άλλων, ο κ. Roivas, ανέφερε 
ότι η πρωτοποριακή διεθνώς υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου, Skype, 
δημιουργήθηκε αρχικά στην Εσθονία το 2003 και συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλών προδιαγραφών και στην προώθηση της κουλτούρας της καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας της χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα η Εσθονία να παρουσιάζει τον 
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό νεοφυών καινοτομικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.  
 
Ο κ. Roivas ανέφερε ότι οι μικρές χώρες όπως είναι η Εσθονία και η Κύπρος πρέπει να 
επικεντρωθούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της 
καινοτομίας των υπηρεσιών για να μπορούν να προσελκύουν τις απαραίτητες άμεσες ξένες 
επενδύσεις προκειμένου να καταστούν εύπορες και ευημερούσες. 
 
Ο Εσθονός πρωθυπουργός εξήγησε ακόμη πως η Εσθονία έχει καταφέρει να παρέχει στους 
πολίτες, τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές διαφανείς, φιλικές και αποτελεσματικές 
δημόσιες υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακές εξοικονομήσεις στον 
κρατικό προϋπολογισμό, με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την 
εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτότητας και της ηλεκτρονικής υπογραφής για όλους τους 
πολίτες. Έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης όπως ότι η σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Εσθονία μπορεί να γίνει 
μέσω Διαδικτύου σε 18 λεπτά, η συμπλήρωση και υποβολή προσωπικής φορολογικής 
δήλωσης σε 5 λεπτά, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εθνικές εκλογές 
επέτρεψε την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε χιλιάδες απόδημους Εσθονούς από 
130 χώρες, και η διασύνδεση του ιατρικού φακέλου ασθενών και των νοσοκομείων μειώνει 
σημαντικά την ταλαιπωρία των ασθενών. 
 
Ο κ. Roivas αναφέρθηκε επίσης στο μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία Εσθονίας-
Κύπρου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο συνυπέγραψε κατά την 
επίσκεψή του στην Κύπρο με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.  Το μνημόνιο προνοεί τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας από την Εσθονία σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ψηφιακών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής δημοκρατίας και ανάπτυξης της κοινωνίας των 
πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διαφάνειας της διακυβέρνησης, και 
τη βελτίωση στην ανταπόκριση και τη λογοδοσία των δημόσιων υπηρεσιών. Η συμφωνία 



περιλαμβάνει επίσης, σχεδιασμό του προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας. 
 
Ο Εσθονός πρωθυπουργός σημείωσε ότι διαπιστώνει την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής 
βούλησης στην Κύπρο για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, λέγοντας ότι μια τέτοια 
κίνηση θα βοηθήσει και την οικονομία. Επίσης, εξέφρασε το θαυμασμό του για το έργο που 
επιτελέστηκε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι όταν είχε επισκεφθεί το 
νησί ως βουλευτής πριν από μερικά χρόνια είχε διαπιστώσει ότι υπήρχε πολλή 
απαισιοδοξία ανάμεσα στους πολίτες ως προς το κατά πόσον θα κατάφερναν να 
επιβιώσουν της οικονομικής κρίσης. Αυτό που έχει διαφανεί τα τελευταία χρόνια, είπε ο κ. 
Roivas, είναι ότι η πορεία που επέλεξε να ακολουθήσει η Κύπρος προκειμένου να εξέλθει 
της οικονομικής κρίσης ήταν η ορθό, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για το 
μέλλον του νησιού. 
 
Εάν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε, θέλει να αναπτυχθεί ταχύτερα από το 
μέσο όρο της Ένωσης θα πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό, να συμπεριφερθεί έξυπνα και 
να καταστεί ελκυστική για τους επενδυτές. Και προκειμένου να πετύχει κάτι τέτοιο, θα 
πρέπει να εργαστεί σκληρά προκειμένου να καταστήσει το επιχειρηματικό κλίμα όσο το 
δυνατόν πιο ευνοϊκό για τους επενδυτές. 
 
 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

εκδήλωση παρέστη και μίλησε 

κατ’ ιδίαν με τον Πρωθυπουργό 

η φοιτήτρια του Τμήματος 

Επιστημών της Αγωγής  από την 

Εσθονία Jaana Jogeva, η οποία 

αυτή την περίοδο βρίσκεται 

στην Κύπρο στο πλαίσιο του 

προγράμματος ανταλλαγής 

φοιτητών Eράσμους. 

 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, ο 
Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, Πρέσβεις και Πρόξενοι του Διπλωματικού Σώματος, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας, τεχνοκράτες από διάφορα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, 
οργανισμοί και επιχειρήσεις, καθώς και ακαδημαϊκοί, φοιτητές, απόφοιτοι και πλήθος 
κόσμου. 
 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το ΚΥΠΕ και η Εφημερίδα Πολίτης. 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 
 
 


