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Κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το δημοσιεύει το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών:  
 

1. Όλα τα ανακοινωθέντα, οι δραστηριότητες των κρατικών αξιωματούχων, 
μελέτες και σημειώματα αναφορικά με τις εξελίξεις στην Τουρκία και στα 
κατεχόμενα που δημοσιεύονται καθημερινά από το ΓΤΠ, αναρτώνται και 
διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy. Στην ίδια 
ιστοσελίδα αναρτώνται και διατίθενται δωρεάν ειδικά θέματα που αφορούν 
τις πολιτκές εξελίξεις και την οικονομία (πρόκειται για δύο ηλεκτρονικές 
εκδόσεις στην Αγγλική με τίτλο “Cyprus Fact Sheet - Political 
Developments” και “Cyprus Fact Sheet – Economy”). Παράλληλα, υπάρχει 
η δυνατότητα εγγραφής και ειδοποίησης μέσω e-mail, σε οποιονδήποτε 
επιθυμεί να λαμβάνει άμεσα όλα τα πιο πάνω, καθώς και το φωτογραφικό 
υλικό που υπάρχει από τις καθημερινές καλύψεις των κυβερνητικών 
δραστηριοτήτων.  

 
2. Όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα που αφορούν την αίτηση για έκδοση/ανανέωση 

δημοσιογραφικής ταυτότητας, την αίτηση για σκοπούς ερευνας στο Αρχείο 
Τύπου1, την δήλωση για εγγραφή εφημερίδας, την δήλωση καταχώρισης 
βιβλίων, την διαδικασία διαπίστευσης από εκπροσώπους των ΜΜΕ για 
δημοσιογραφική–φωτογραφική κάλυψη γεγονότων, στην ιστοσελίδα 
https://www.pio.gov.cy/  

 
3. Το Αρχείο Καταχωρημένων Βιβλίων, ο Οδηγός Αξιολόγησης 

Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Ταινιών, η λίστα με το μητρώο των 

                                                           
1 Το Γραφείο διαθέτει ψηφιοποιημένο αρχείο εφημερίδων το οποίο είναι 
προσβάσιμο στο ευρύ κοινό τόσο από το Ερευνητικό Κέντρο στη Λευκωσία, στο 
κτήριο του ΓΤΠ, όσο και από το Ερευνητικά Κέντρα στη Λεμεσό, Λάρνακα, Αγία 
Νάπα και Πάφο, ώστε όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν τη 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο Αρχείο Τύπου. Είναι εφοδιασμένο με 
τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό πρόγραμμα μηχανισμού αναζήτησης λέξεων 
στην ελληνική γλώσσα (δημοτική, καθαρεύουσα και αρχαΐζουσα). Από τον 
Σεπτέμβριο του 2016, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η πρόσβαση των 
πολιτών στο Αρχείο Τύπου είναι δωρεάν. Mέρος του υλικού είναι διαθέσιμο 
επιγραμμικά στον ηλεκτρονικό ιστότοπο https://pressarchive.cy  
 
 

https://www.pio.gov.cy/
https://www.pio.gov.cy/
https://pressarchive.cy/


ορκωτών μεταφραστών διατίθενται επίσης δωρεάν στην ιστοσελίδα 
https://www.pio.gov.cy/ 

4. Οι εκδόσεις του ΓΤΠ, οι εκδόσεις των Υπουργείων και Ανεξάρτητων 
Υπηρεσιών διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα 
https://publications.gov.cy   

5. Το αρχείο ανακοινωθέντων του ΓΤΠ διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα 
https://www.piopressreleases.com.cy  

6. Επιπρόσθετα, στον ιστότοπο www.data.gov.cy  (open data) το ΓΤΠ έχει 
καταχωρίσει τα επίσημα ανακοινωθέντα της Δημοκρατίας:  
https://www.data.gov.cy/dataset/επίσημα-ανακοινωθέντα-κυπριακής-
δημοκρατίας 

7. Όσον αφορά το διαφωτιστικό υλικό που εκδίδει το Γραφείο, τόσο γενικά για 
την Κύπρο όσο και ειδικότερα για πτυχές του κυπριακού προβλήματος, 
αυτό περιλαμβάνει έντυπες εκδόσεις, όπως βιβλία, βιβλιαράκια, φυλλάδια 
και περιοδικά, καθώς και ηλεκτρονικές εκδόσεις και άλλες παραγωγές, 
πολλές εκ των οποίων είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες. Άτομα ή 
οργανώσεις και φορείς που επιθυμούν να προμηθευτούν υλικό παραγωγής 
του ΓΤΠ για διαφωτιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο συνεδρίων και άλλων 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων τους, μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά 
αιτήματά τους στον Κλάδο Αποστολής Διαφωτιστικού Υλικού, μέσω email ή 
τηλεφωνικώς (σχετικά στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου). 
Τα πλείστα έντυπα διατίθενται δωρεάν, αν και κάποιες συγκεκριμένες 
εκδόσεις προορίζονται για περιορισμένη διανομή. 

8. Το Φωτογραφικό Αρχείο του ΓTΠ, το οποίo διαθέτει μεγάλη συλλογή με 
φωτογραφίες από το 1950 μέχρι σήμερα, καλύπτοντας διάφορα θέματα 
που αφορούν στην Κύπρο, αριθμεί πέρα από 700.000 αρνητικά, ενώ από 
το 2004 έγινε μεταπήδηση στην ψηφιακή φωτογραφία.  

 
Σημειώνεται ότι το φωτογραφικό υλικό που αναρτάται καθημερινά στην 
ιστοσελίδα του ΓΤΠ διατίθεται δωρεάν για περίοδο μόνο 30 ημερών, υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το ΓΤΠ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση του Αρχείου, 
μπορούν να εξυπηρετηθούν με επί τόπου επίσκεψη στο Γραφείο. 
Πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις για παραχώρηση φωτογραφιών 
Φωτογραφικού Αρχείου υπάρχουν προς ενημέρωση στην κεντρική 
ιστοσελίδα του ΓΤΠ στο υπόθεμα ‘Σχετικοί Σύνδεσμοι' και είναι οι εξής:  
 
 

Υπηρεσία/ Προϊόν 
Τιμή 

μονάδας* 

Έκπτωση επί του 

συνολικού ποσού 

Σαρωμένες (ψηφιοποιημένες) 

φωτογραφίες ή εικόνα προς σάρωση 
€5,18   

https://www.pio.gov.cy/
https://publications.gov.cy/
https://www.piopressreleases.com.cy/
http://www.data.gov.cy/
https://www.data.gov.cy/dataset/επίσημα-ανακοινωθέντα-κυπριακής-δημοκρατίας
https://www.data.gov.cy/dataset/επίσημα-ανακοινωθέντα-κυπριακής-δημοκρατίας


Επεξεργασία εικόνας €3,11   

Αποθηκευτικό μέσο (CD)** €4,14   

      

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ/ 

ΦΟΡΕΙΣ 

Α. Από 1-5 φωτογραφίες*** €5,18   

Β. Από 6-20 φωτογραφίες €5,18   

Γ. Από 21 και περισσότερες 

φωτογραφίες 
€5,18 -20% 

      

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ (εφημερίδες, 

δημοσιογράφοι, κ.λ.π.) 

Α. Από 1-10 φωτογραφίες*** €5,18   

Β. Από 11-30 φωτογραφίες €5,18 -20% 

Γ. Από 31 και περισσότερες 

φωτογραφίες 
€5,18 -25% 

      

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

** Μόνο σε περίπτωση που απαιτείται. 

***Μόνο κατά την πρώτη επίσκεψή στο Φωτογραφικό Αρχείο, παραχωρείται 
δωρεάν ο συγκεκριμένος αριθμός φωτογραφιών.  

 
 
 



i Το εν λόγω Σχέδιο, δημοσιεύτηκε την 22α Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την 
οποία τέθηκε σε εφαρμογή ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του 
Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2017 (184(Ι)/2017), με κύριο σκοπό την ενίσχυση των 
Αρχών της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 
 
Η νομοθεσία αυτή καθιερώνει το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, 
υπό προϋποθέσεις, πληροφορίες που κατέχουν οι Δημόσιες Αρχές, με στόχο τον έλεγχο 
των Πράξεων και Αποφάσεων της Διοίκησης. 
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Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
Δεκέμβριος 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


