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ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2022 

 

Μέσα Δημοσίευσης:,  Ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών, Ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, 

Ιστοσελίδα Κυπριακής Βιβλιοθήκης, Ιστοσελίδα Τυπογραφείου. 

Ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών:  

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Τυπογραφείου της Δημοκρατίας (στόχος, δείκτες  επίδοσης/απόδοσης, πλαίσιο 

συμφιλίωσής),  περιλαμβάνεται και στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών  που είναι 

δημοσιευμένο στην ενότητα “Εκδόσεις” της ιστοσελίδας του  Υπουργείου 

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202202/1060/docs/stratigiko_sxedio_ypoik_22_24.pdf.  Τα έσοδα 

και οι δαπάνες του Τυπογραφείου περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό που είναι δημοσιευμένος 

στην ενότητα “Προϋπολογισμός” της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://issuu.com/ministryoffinance-

cyprus/docs/_2022_2022_2024. 

Ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας: 

Οι πληροφορίες για τις προσφορές του Τυπογραφείου όπως προκηρύξεις, διορθωτικά, διευκρινήσεις, ανάθεση,  

πρόσβαση στα έγγραφα κτλ. βρίσκονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων  της Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων, e-procurement,   του Γενικού λογιστηρίου, 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/home.do.   Στο εικονίδιο «Προσφορές» της αρχικής σελίδας της 

ιστοσελίδας του Τυπογραφείου υπάρχει επιλογή για άμεση πρόσβαση στο σύστημα, e-procurement καθώς και 

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202202/1060/docs/stratigiko_sxedio_ypoik_22_24.pdf
https://issuu.com/ministryoffinance-cyprus/docs/_2022_2022_2024
https://issuu.com/ministryoffinance-cyprus/docs/_2022_2022_2024
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/home.do


 

2 
 

στην ενότητα «Δημόσιες Συμβάσεις» του Γενικού λογιστηρίου 

http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page21_gr/page21_gr?opendocument. 

Ιστοσελίδα Κυπριακής Βιβλιοθήκης:  

Στη ψηφιακή πλατφόρμα της Κυπριακής Βιβλιοθήκης υπάρχει η συλλογή «Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας» http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/collections/show/2.  Η συλλογή απαρτίζεται από το Κύριο 

Μέρος της Επίσημης Εφημερίδας για τις χρονολογίες 1878-1961.    

Ιστοσελίδα Κυβερνητικού Τυπογραφείου: 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/home-el/home-el?openform 

 

 
Ενότητες 

Ιστοσελίδας 
Τυπογραφείου 

 

Υποκατηγορίες Ηλεκτρονική Διεύθυνση Περιγραφή / Περιεχόμενα 

 
 
 
 

 

Κυβερνητικό 
Τυπογραφείο 

 
 
 
 
 

 Διευθυντής https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dir
ector-el/director-el?opendocument 
 
 
 

Καλωσόρισμα του Διευθυντή, αναφορά στην 
πληροφόρηση που παρέχεται από την 
ιστοσελίδα μας, στους  στόχους, αρμοδιότητες 
και  στο έργο που επιτελεί το Κυβερνητικό 
Τυπογραφείο καθώς και στα μέσα που αξιοποιεί 
για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των 
εργασιών του. 
 

Αποστολή και 
Δραστηριότητες 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/missi
on-el/mission-el?opendocument 
 

Αποστολή Τυπογραφείου και αναφορά στις 
κυριότερες εργασίες που εκτελεί το Τμήμα. 
 

Οργανωτική Δομή https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/orgstr
ucture-el/orgstructure-el?opendocument 

Σχέδια Υπηρεσίας, 
Οργανωτική Δομή, 
Οργανόγραμμα Τυπογραφείου 

http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page21_gr/page21_gr?opendocument
http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/collections/show/2
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/home-el/home-el?openform
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/director-el/director-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/director-el/director-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/mission-el/mission-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/mission-el/mission-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/orgstructure-el/orgstructure-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/orgstructure-el/orgstructure-el?opendocument
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Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/plani
ng-el/planing-el?opendocument 
 

Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 
 

 

Ιστορικό 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/histor
y-el/history-el?opendocument 

Αναφορά στη Δημιουργία του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου κατά την αποικιοκρατία 
 

 

Φωτογραφικό Υλικό 
 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/photo
s-el/photos-el?opendocument 
 

Αρχείο Φωτογραφιών, Παλαιό και Νέο Κτήριο, 
Σχεδιασμός Ενημερωτικών Φυλλαδίων 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 

Πληροφορίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.n
sf/gazetteinfo-el/gazetteinfo-
el?opendocument  

Κατάλογος Περιεχομένων Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας,  
-Ανακοίνωση για την Παραλαβή Δημοσιεύσεων, 
-Ο περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της 
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμος 
του 2019, Ν.82(Ι)2019, 
-Ανακοίνωση για τη χρονική περίοδο μετά την 
οποία τα τεύχη  της Επίσημης Εφημερίδας 
μεταφέρονται στην υποκατηγορία Αρχείο – 
Παλαιότερα Τεύχη  
 

Κύριο Μέρος 
 
 
 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.n
sf/dmlgaz_NEW_gr/dmlgaz_NEW_gr?OpenD
ocument 
 

Τμήμα Α, Τμήμα Β, Τμήμα Γ 
 

Παραρτήματα https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.ns
f/dmlgaz_app_gr/dmlgaz_app_gr?OpenDoc
ument 

Παράρτημα Πρώτο (I), (ΙΙ), (ΙΙΙ), Παράρτημα 
Δεύτερο (Ι), (ΙΙ), Παράρτημα Τρίτο (Ι), (ΙΙ), 
Παράρτημα Τέταρτο (Ι), (ΙΙ), Παράρτημα Πέμπτο  
(Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ), Παράρτημα Έκτο, Παράρτημα 
Έβδομο, Παράρτημα Όγδοο 

Ευρετήριο 
Προηγούμενων Ετών 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.ns
f/dmlprevious_Archive_gr/dmlprevious_Arc
hive_gr?OpenForm&Start=1&Count=1000&
Expand=16&Seq=1 
 

Ετήσιο ανά παράρτημα ευρετήριο από το 2005 
και μετά 

Αρχείο - Παλαιότερα 
Τεύχη 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.ns
f/dmlgazette_archive_gr/dmlgazette_archiv
e_gr?OpenForm 

Τεύχη της Επίσημης Εφημερίδας της 
Δημοκρατίας από τον Δεκέμβριο του 2004 και 
μετά 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/planing-el/planing-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/planing-el/planing-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/history-el/history-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/history-el/history-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/photos-el/photos-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/photos-el/photos-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/gazetteinfo-el/gazetteinfo-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/gazetteinfo-el/gazetteinfo-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/gazetteinfo-el/gazetteinfo-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgaz_NEW_gr/dmlgaz_NEW_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgaz_NEW_gr/dmlgaz_NEW_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgaz_NEW_gr/dmlgaz_NEW_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgaz_app_gr/dmlgaz_app_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgaz_app_gr/dmlgaz_app_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgaz_app_gr/dmlgaz_app_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlprevious_Archive_gr/dmlprevious_Archive_gr?OpenForm&Start=1&Count=1000&Expand=16&Seq=1
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlprevious_Archive_gr/dmlprevious_Archive_gr?OpenForm&Start=1&Count=1000&Expand=16&Seq=1
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlprevious_Archive_gr/dmlprevious_Archive_gr?OpenForm&Start=1&Count=1000&Expand=16&Seq=1
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlprevious_Archive_gr/dmlprevious_Archive_gr?OpenForm&Start=1&Count=1000&Expand=16&Seq=1
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgazette_archive_gr/dmlgazette_archive_gr?OpenForm
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgazette_archive_gr/dmlgazette_archive_gr?OpenForm
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/dmlgazette_archive_gr/dmlgazette_archive_gr?OpenForm
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Τμήμα 

Πωλήσεων 

Τιμοκατάλογος 

Εκδόσεων 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/pr
icelist-el/pricelist-el?opendocument 

Οι λίστες με τις εκδόσεις επικαιροποιούνται. 

Διαδικτυακές 

Υπηρεσίες 

Πληρωμή Τιμολογίων  Δυνατότητα διαδικτυακών πληρωμών μέσω JCC 

           

  

 

Ενημέρωση 

Ανακοινώσεις - Νέα https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/n

ews-el/news-el?opendocument 

Σημαντικές  πληροφορίες, επικαιροποιούνται  

Κώδικες και Πολιτικές https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/pr

inciples-el/principles-el?opendocument 

Οδηγός Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων – 

Κώδικας Πρακτικής 

Εγκύκλιοι 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/cir

culars-el/circulars-el?openform 

Σημαντικές Εγκύκλιοι 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/p

ersonaldata-el/personaldata-

el?opendocument 

Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 

 

 

 

Κυβερνητική 

Διαδικτυακή Πύλη 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/c

itizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citi

zen&CategoryId=none&SelectionId=home&pri

nt=0&lang=el 

Άμεση πρόσβαση στην Κυβερνητική Διαδικτυακή 

Πύλη 

 
Έντυπα / Διαδικασίες https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/f

orms-el/forms-el?opendocument 

Επικαιροποείται  

 

 
Δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/a

ll/AD8C2AA33A9A7444C22586DC00428AEE?

opendocument 

Οδηγίες  και άλλες σχετικές πληροφορίες, 

επικαιροποιούνται 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/pricelist-el/pricelist-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/pricelist-el/pricelist-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/news-el/news-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/news-el/news-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/principles-el/principles-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/principles-el/principles-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/circulars-el/circulars-el?openform
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/circulars-el/circulars-el?openform
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/personaldata-el/personaldata-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/personaldata-el/personaldata-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/personaldata-el/personaldata-el?opendocument
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/forms-el/forms-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/forms-el/forms-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all/AD8C2AA33A9A7444C22586DC00428AEE?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all/AD8C2AA33A9A7444C22586DC00428AEE?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all/AD8C2AA33A9A7444C22586DC00428AEE?opendocument
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Η Δικαιοσύνη με ένα 

κλίκ 

https://e-

justice.europa.eu/home.do?sufix=6&plang=el

&action=home 

Άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα του  e-justice 

Ανεξάρτητα 

εικονίδια στην 

Αρχική σελίδα 

Προσφορές https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all

/0A19760706DBD0BFC22586DC003E2E00?ope

ndocument 

Όροι διαγωνισμών, διορθωτικά κτλ.  

Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο σύστημα e-

procurement του Γενικού Λογιστηρίου στο οποίο  

παρέχεται άμεση πρόσβαση από αυτό το 

εικονίδιο ως επίσης και   στην ενότητα του 

Γενικού Λογιστηρίου «Δημόσιες Συμβάσεις».  

Εκθέσεις Αξιολόγησης -  Επικαιροποείται  

 

Κυβερνητική 

Διαδικτυακή Πύλη 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/c

itizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citi

zen&CategoryId=none&SelectionId=home&pri

nt=0&lang=el 

Απευθείας πρόσβαση στην Κυβερνητική 

Διαδικτυακή Πύλη 

 

Ανεξάρτητη 

πληροφόρηση 

στην Αρχική 

Σελίδα 

Δήλωση 

Προσβασιμότητας 

 

Όροι  χρήσης 

 

Πολιτική Απορρήτου 

και Προστασίας 

Προσωπικών 

Δεδομένων 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/ac

cessibility-el/accessibility-el?opendocument 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/t

erms-el/terms-el?opendocument 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/p

rivacypolicy-el/privacypolicy-

el?opendocument 

Περιλαμβάνει πληροφορίες επικοινωνίας σε 

περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων στην 

προσβασιμότητα. 

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας του Τυπογραφείου 

 

 

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων και πληροφορίες για 

τους τρόπους επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 

λειτουργό 

 

https://e-justice.europa.eu/home.do?sufix=6&plang=el&action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?sufix=6&plang=el&action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?sufix=6&plang=el&action=home
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all/0A19760706DBD0BFC22586DC003E2E00?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all/0A19760706DBD0BFC22586DC003E2E00?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/all/0A19760706DBD0BFC22586DC003E2E00?opendocument
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/accessibility-el/accessibility-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/accessibility-el/accessibility-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/terms-el/terms-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/terms-el/terms-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/privacypolicy-el/privacypolicy-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/privacypolicy-el/privacypolicy-el?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/privacypolicy-el/privacypolicy-el?opendocument

