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Όραμα:   Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο να λειτουργεί ως ένας οργανισμός, ο οποίος θα βελτιώνεται 
και θα εκσυγχρονίζεται σε συνεχή βάση, προς όφελος της πληροφόρησης και της κοινωνίας 
γενικότερα, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του. 

Η αποστολή του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι: 

• Η ετοιμασία και κυκλοφορία της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας. 

• Η κάλυψη όλων των εκτυπωτικών αναγκών της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Βουλής, της 

Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας καθώς και η εκτύπωση μέρους των σχολικών βιβλίων για 

τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. 

• Διάθεση κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό. 

• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εκτυπώσεων σε άλλα τμήματα της 

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Για την επίτευξη της αποστολής μας στοχεύουμε η εκτύπωση να γίνεται: 

• με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μέσω μείωσης του κόστους των εργατικών και μερική 

αγορά υπηρεσιών για μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας, 

• με αξιοπιστία μέσω της εφαρμογής ελέγχων παραγωγής και ποιότητας, 

• έγκαιρα μέσω καλύτερου προγραμματισμού της εκτυπωτικής διαδικασίας. 

Ο τομέας της τυπογραφίας αντιμετωπίζει προκλήσεις δεδομένου του ότι, ο καθένας σήμερα με τον 

ηλεκτρονικό του υπολογιστή μπορεί να έχει το δικό του «τυπογραφείο». Επιπλέον, πολιτικές για τη 

μείωση της χρήσης χάρτου και για την άσκηση της «διοίκησης χωρίς τη χρήση χάρτου» έχουν 

περιορίσει ακόμη περισσότερο τις παραδοσιακές εκτυπωτικές εργασίες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει 

ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για έγχρωμες εκτυπώσεις και ανάγκη διατήρησης ψηλών επιπέδων 

ασφαλείας για ορισμένες εκτυπώσεις του δημόσιου τομέα. 

Το Τυπογραφείο της Δημοκρατίας, δεδομένων των προαναφερόμενων εξελίξεων προσπαθεί να 

μειώσει το λειτουργικό του κόστος με τη δραστική μείωση του αριθμού του προσωπικού και την 

πρόσληψη προσωπικού ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκτυπωτικής εργασίας, την 

εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας που αυξάνει την παραγωγικότητα και την ποιότητα, την 

αναδιάρθρωση των εργασιών του, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και την επέκταση της 

συνεργασίας του με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της αγοράς υπηρεσιών. Πέραν του περιορισμού του 

κόστους οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι μας για την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών 

προκλήσεων είναι: 

(i) εισαγωγή της ψηφιακής εκτύπωσης για τη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγής και τη 

μείωση του κόστους των εργατικών, 

(ii) βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού κυρίως σε θέματα πληροφορικής, 
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(iii)  μεγαλύτερη εμπλοκή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής της Δημόσιας Υπηρεσίας με 

σκοπό την αναβάθμιση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών και των λογισμικών 

προγραμμάτων για καλύτερη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας. 

Το Τυπογραφείο όσον αφορά την εκτυπωτική δραστηριότητα ποσοτικά μπορεί να επιμετρηθεί από 

την αξία του χάρτου και των υπόλοιπων πρώτων υλών σε συνδυασμό με ειδικά χαρακτηριστικά 

όπως οι τετραχρωμίες, αρίθμηση, πολύπλοκη διεκπεραίωση. 

 

1. Επίσημη Εφημερίδα 

• Ετοιμασία, δημοσίευση, εκτύπωση και κυκλοφορία της Επίσημης Εφημερίδας της 
Δημοκρατίας. 

 

2. Εκτυπώσεις 

• Ετοιμασία, εκτύπωση κυβερνητικών έντυπων και εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή. 

• Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για θέματα εκτυπώσεων σε τμήματα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα 
(Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1: ΔΕ1:  Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται μέσω 

Αποτελεσματική, 
αξιόπιστη και 
έγκαιρη εκτύπωση 
κυβερνητικών 
εντύπων - 
εκδόσεων 

Βαθμός 
ικανοποίησης των 
εξυπηρετούμενων 
δημόσιων 
υπηρεσιών. 

 ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ανά 
εξάμηνο. 

Δ01: 
Επίσημη 
Εφημερίδα 

ΔΑ01: 
Εργατικό κόστος/ 
δημοσιευμένη 
σελίδα 

Απόδοση 2020 

Το εργατικό 
κόστος/ 
δημοσιευμένη 
σελίδα ανήλθε σε 
€14,91* 

Η αναλογία του εργατικού κόστους ανά 
δημοσιευμένη σελίδα καταδεικνύει το 
κόστος της κάθε δημοσιευμένης σελίδας 
και ο στόχος είναι να επιτευχθεί η 
μείωσή του μέσω τεχνολογικών 
αναβαθμίσεων και τη μείωση του 
εργατικού κόστους. 
 
*Το ποσό ενδέχεται να μην παρουσιάζει 
μείωση σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός 
των δημοσιευμένων σελίδων του 
σχετικού έτους είναι χαμηλότερος από 
αυτόν του προηγούμενου έτους. 

Δ02: 
Εκτυπώσεις 

ΔΑ01: 
Μέσος χρόνος 
ανταπόκρισης για 
τις παραγγελίες 
εκτύπωσης 

Απόδοση 2020 

Ο μέσος χρόνος 
ανταπόκρισης 
ανήλθε σε 45 
ημέρες* 

Ο μέσος όρος ανταπόκρισης μετριέται 
σε ημέρες. Ο δείκτης θα πρέπει να 
δείχνει βελτίωση με την πάροδο του 
χρόνου. 
 
*Ο δείκτης επηρεάζεται ανοδικά από 
παραγγελίες περίπλοκου περιεχομένου 
ενώ σε απλές περιπτώσεις η 
ανταπόκριση μπορεί να είναι και σε 1-2 
ημέρες. 
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