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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Οδηγός Κυπρίων της Διασποράς και 
Επαναπατρισθέντων, αποσκοπεί στο να προσφέρει τις 
βασικές πληροφορίες, σε όσους από τους απόδημους  
Κυπρίους αποφασίσουν να επαναπατρισθούν.

Απώτερος σκοπός του Οδηγού, είναι η καθοδήγηση των 
επαναπατρισθέντων στα πρώτα στάδια επαναπατρισμού, 
καθώς και η ενημέρωση τους σχετικά με τις βασικές 
υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες δύνανται να τους 
βοηθήσουν στην εγκατάσταση και στην προσαρμογή τους 
στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, οι απόδημοι έχουν τη δυνατότητα 
να βρουν γενικές πληροφορίες για την Κύπρο, κρατώντας 
έτσι επαφή με τον τόπο τους.

Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία του παρόντος Οδηγού, 
έχουν επικαιροποιηθεί τον Μάιο του 2019, για αυτό το λόγο 
όλα τα στοιχεία που παρατίθενται τελούν υπό αίρεση.
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Από Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου 
Για τον Οδηγό Κυπρίων της Διασποράς και  Επαναπατρισθέντων

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Σημειώνω με βαθειά ικανοποίηση την ετοιμασία και δημοσιοποίηση του Οδηγού 
Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων της Διασποράς. Πρόκειται για μια 
από τις πιο σημαντικές δράσεις της Εθνικής μας Στρατηγικής για τη Διασπορά. 

Στόχος του Οδηγού είναι να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες, 
νομοθεσίες, κανονισμούς που πρέπει να γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας που ζουν 
στο εξωτερικό, αλλά και αυτοί που σκοπεύουν να επαναπατρισθούν ή έχουν ήδη 
επαναπατρισθεί στην Κύπρο μας.  Προσφέρουμε δηλαδή, ένα σημαντικό εργαλείο 
γνώσης, που δίνει απαντήσεις και επιλύει καίρια ερωτήματα σε θέματα που 
αφορούν διαδικασίες και κατευθύνσεις που απασχολούν κάθε απόδημό μας.

Εκτός από την έντυπη μορφή του, που προσφέρεται στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα, ο Οδηγός υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας.

Ο Οδηγός, με την πληροφόρηση που παρέχει, συμβάλλει σημαντικά και στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών μας με όλη τη Διασπορά, που αποτελεί 
διαχρονικό και μόνιμο στόχο της Στρατηγικής μας. Επιπρόσθετα ενημερώνει για 
δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα 
να  κρατήσουμε τον Απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό κοντά στις ρίζες του, την 
ιστορία του, τη γλώσσα του, την κουλτούρα και τις παραδόσεις του. Τα πιο πάνω 
ενισχύουν την δυνατότητα της προβολής και προώθησης των εθνικών στόχων και 
επιδιώξεων μας.
 
Με δεδομένες τις δυνατότητες του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού και το 
εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τα οργανωμένα 
σύνολα και την ηγεσία του, ο παρών οδηγός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς 
την σωστή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί 
η καλύτερη ενημέρωση της απόδημης νεολαίας μας στην οποία απευθύνονται 
πολλά από τα προγράμματά μας. Αποτελεί πρωταρχικό στόχο μας οι νέοι 
απόδημοι να καταστούν η προμετωπίδα των επιδιώξεων μας, η δύναμη και η 
ψυχή της Στρατηγικής μας. 

Ολοκληρώνοντας, εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
και προς όλες τις Υπηρεσίες του Κράτους, για τη συνεργασία μας και την όλη 
συμβολή τους στη δημιουργία και επιτυχή ολοκλήρωση του Οδηγού. 

Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ*
 Γεωγραφία

H Κύπρος είναι ένα νησιωτικό κράτος, ανεξάρτητο από 
το 1960. Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της 
Μεσογείου, με έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει 
μέγιστο μήκος 240 χιλιόμετρα από το ανατολικότερο μέχρι 
το δυτικότερό της άκρο και μέγιστο πλάτος 100 χιλιόμετρα 
από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο της άκρο.

Κλίμα

Η Κύπρος έχει μεσογειακό κλίμα με κύρια χαρακτηριστικά 
το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι. Από τα μέσα Μαΐου ως τα 
μέσα του Σεπτεμβρίου, τον βροχερό αλλά ήπιο χειμώνα 
από τα μέσα του Νοέμβρη ως τα μέσα του Μάρτη και τις 
δύο ενδιάμεσες μεταβατικές εποχές, το φθινόπωρο και 
την άνοιξη. 
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Γνωρίζετε ότι…
Η διάρκεια της ηλιοφάνειας στην Κύπρο είναι μεγάλη 
ολόκληρο το χρόνο και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που 
φτάνει κατά μέσο όρο στις 11,5 ώρες την ημέρα.
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Πόλεις

Λευκωσία
Η πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκωσία με πληθυσμό 
245.900 κατοίκους στο τμήμα που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Βρίσκεται περίπου στο κέντρο του νησιού και αποτελεί την 
έδρα της κυβέρνησης, καθώς και σημαντικό επιχειρηματικό 
κέντρο. Τώρα είναι η μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα 
στον κόσμο, εξαιτίας της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής 
τμήματος της Κύπρου. 

Λεμεσός
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη είναι η Λεμεσός, στη νότια 
ακτή, με πληθυσμό περίπου 184.600 κατοίκους. Μετά από 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, έχει καταστεί 
το κυριότερο λιμάνι, βιομηχανικό κέντρο και σημαντικό 
τουριστικό θέρετρο. 

Λάρνακα
Η Λάρνακα, που επίσης βρίσκεται στη νότια ακτή του 
νησιού, έχει πληθυσμό 86.400 κατοίκους και είναι το 
δεύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας και σημαντικό 
τουριστικό θέρετρο. Στη Λάρνακα βρίσκεται ο κυριότερος 
και μεγαλύτερος αερολιμένας της Κύπρου.
 
Πάφος
Η Πάφος, στη νοτιοδυτική ακτή, με πληθυσμό 63.900 
κατοίκους, είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τουριστικό 
θέρετρο, έδρα του δεύτερου διεθνούς αεροδρομίου του 
νησιού. Όλη η πόλη της Πάφου περιλαμβάνεται στον 
επίσημο κατάλογο των πολιτιστικών και εθνικών θησαυρών 
της UNESCO.

Κατεχόμενες Πόλεις
Οι πόλεις Αμμόχωστος, Κερύνεια και Μόρφου καθώς και 
ένα μέρος της Λευκωσίας, βρίσκονται υπό στρατιωτική 
κατοχή μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 
1974. Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι αυτών των πόλεων 
υποχρεώθηκαν δια της βίας να τις εγκαταλείψουν και να 
καταφύγουν στη νότια πλευρά του νησιού, που βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. 

01

* Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το κεφάλαιο έχουν συλλεχθεί 
από την ιστοσελίδα Περί Κύπρου (aspectsofcyprus.com/el/), την οποία 
διαχειρίζεται το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
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Γνωρίζετε ότι…
Ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 
952.100 κάτοικοι από τους οποίους 684.800 
ανήκουν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα (71,8%), 
90.100 (9,5%) στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 
και 178.000 (18,7%) είναι ξένοι υπήκοοι που 
κατοικούν στην Κύπρο.

Πληθυσμός

Ε/Κ κοινότητα και Τ/Κ κοινότητα
Η γλώσσα της ελληνοκυπριακής (Ε/Κ) κοινότητας είναι 
η ελληνική. H μεγάλη πλειονότητά της ανήκει στην 
Αυτοκέφαλη Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.
Η γλώσσα της τουρκοκυπριακής (Τ/Κ) κοινότητας είναι 
η τουρκική και τα μέλη της κοινότητας είναι στη μεγάλη 
πλειονότητά τους, Σουνίτες Μουσουλμάνοι.

Θρησκευτικές Ομάδες
Οι Αρμένιοι, οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι αναγνωρίζονται 
από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Άρθρο 2§3) 
ως «θρησκευτικές ομάδες». Mετά από δημοψήφισμα, που 
διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου 1960, και οι τρεις επέλεξαν να 
ανήκουν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, κι έτσι ψηφίζουν 
ως τμήμα αυτής της κοινότητας. Ο περί Θρησκευτικών 
Ομάδων Νόμος ορίζει, ότι κάθε θρησκευτική ομάδα 
εκπροσωπείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από έναν 
εκλεγμένο Αντιπρόσωπο. 

Ιστορική Αναδρομή - Περί Κύπρου

Η ιστορία της Κύπρου είναι πολυκύμαντη. Η ιστορική 
σημασία της Κύπρου, ανέκαθεν υπερέβαινε κατά πολύ 
το μικρό μέγεθός της. Η γεωστρατηγική της θέση, ήτοι 
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, καθώς και τα σημαντικά 
αποθέματα χαλκού και ξυλείας, που υπήρχαν στο νησί 
προσέλκυσαν πολλούς κατακτητές.

Νεολιθική Εποχή (8200-3900 π.Χ.)
Τα ευρήματα του αρχαιότερου και πιο καλά διατηρημένου 
οικισμού της Κύπρου, του οικισμού της Χοιροκοιτίας, 
ανάγονται στην περίοδο αυτή. 

Χαλκολιθική Εποχή (3900-2500 π.Χ.)
Υπήρξε η μεταβατική περίοδος από τη Λίθινη Εποχή στην 
Εποχή του Χαλκού. 

Εποχή του Χαλκού (2500-1050 π.Χ.) 
Την περίοδο αυτή άρχισε η πλήρης εκμετάλλευση του χαλκού. 
Αναπτύχθηκε το εμπόριο με την Εγγύς Ανατολή, την Αίγυπτο 
και το Αιγαίο. Η Κύπρος ήταν γνωστή με το όνομα Αλάσια.

Γεωμετρική Περίοδος (1050-750 π.Χ.)
Την περίοδο αυτή η Κύπρος είναι ελληνικό νησί με δέκα πόλεις-
βασίλεια και με διαδεδομένη τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης.

Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος (750-310 π.Χ.)
Η περίοδος ευμάρειας συνεχίστηκε αλλά το νησί γνώρισε 
πολλούς κατακτητές. Τα κυπριακά βασίλεια κατέλαβαν 
διαδοχικά οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Ο 
βασιλιάς Ευαγόρας της Σαλαμίνας (που κυβέρνησε την 
πόλη από το 411 μέχρι το 374 π.Χ.) ένωσε τα βασίλεια της 
Κύπρου και κατέστησε το νησί ένα από τα μεγαλύτερα 
πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα του ελληνικού κόσμου. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος ελευθέρωσε την Κύπρο από τους 
Πέρσες το 332 π.Χ. και το νησί αποτέλεσε μέρος της 
αυτοκρατορίας του. 

Ελληνιστική Περίοδος (310-30 π.Χ.)
Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι στρατηγοί του 
διεκδίκησαν το νησί και τελικά η Κύπρος έγινε μια από τις 
σημαντικότερες κτήσεις των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. 

Ρωμαϊκή Περίοδος (30 π.Χ.-330 μ.Χ.)
Η Κύπρος περιήλθε στην κυριαρχία των Ρωμαίων. 
Διαδόθηκε ο Χριστιανισμός στο νησί από τους Απόστολους 
Παύλο και Βαρνάβα.

Αρχαίο ελληνικό νόμισμα 
που απεικονίζει τον Μέγα 
Αλέξανδρο, 3ος αιώνας π.Χ.
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Βυζαντινή Περίοδος (330-1191)
H Κύπρος περιήλθε στην κυριαρχία της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γνωστής ως Βυζάντιο. Ο 
Χριστιανισμός κατέστη η επίσημη θρησκεία.

Φραγκική Περίοδος (1192-1489)
Στην Κύπρο επικράτησε το φεουδαρχικό σύστημα 
διακυβέρνησης. Η Καθολική Εκκλησία επίσημα 
αντικατέστησε την Ελληνική Ορθόδοξη.

Βενετική Περίοδος (1489-1571)
Οι Ενετοί κατασκεύασαν οχυρωματικά έργα με σκοπό την 
υπεράσπιση του νησιού από την αυξανόμενη οθωμανική 
απειλή. Στην εποχή αυτή ανάγονται τα επιβλητικά τείχη της 
Αμμοχώστου και της Λευκωσίας.

Οθωμανική Κυριαρχία (1571-1878)
Το 1570 οι Οθωμανοί εισέβαλαν στο νησί. H Λευκωσία έπεσε 
ύστερα από πολιορκία έξι εβδομάδων, στις 9 Σεπτεμβρίου 
1570, ενώ η Αμμόχωστος αντιστάθηκε ηρωικά για ένδεκα 
μήνες. Έτσι, η Κύπρος προσαρτήθηκε στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.

Βρετανική Κυριαρχία (1878-1960)
Το 1878 ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Βενιαμίν Ντισραέλι 
ήρθε σε συμφωνία με τον Οθωμανό Σουλτάνο, για να 
παραχωρήσει την Κύπρο στη Βρετανία, με αντάλλαγμα την 
προστασία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τις επιθέσεις 
της τσαρικής Ρωσίας. Παρά την παραχώρηση της Κύπρου 
στη Βρετανία, το νησί παρέμεινε κατ’ όνομα οθωμανική κτήση 
μέχρι το 1914. Με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, η Κύπρος έπαυσε να είναι κατ’ όνομα οθωμανική 
κτήση και το 1925 κηρύχθηκε αποικία του στέμματος. 

Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας 1955 - 1959 
Το 1955, οι Ελληνοκύπριοι πήραν τα όπλα ενάντια στην 
αποικιακή δύναμη, ύστερα από μια μακρά αλλά ανεπιτυχή 
ειρηνική πολιτική και διπλωματική προσπάθεια να επιτύχουν 
την απελευθέρωσή τους από τον αποικιακό ζυγό. 

Ανακήρυξη Κυπριακής Δημοκρατίας 1960
Ο αντιαποικιακός αγώνας έληξε το 1959 με τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας. 
Η Κύπρος ανακηρύχθηκε στις 16 Αυγούστου 1960 
ανεξάρτητη Δημοκρατία. 

Οι Τουρκοκύπριοι, που αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού, 
κάτω από τις πρόνοιες του Συντάγματος κατείχαν το 30% 
των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και αποτελούσαν το 40% 
της αστυνομικής δύναμης και του στρατού. Οι Τουρκοκύπριοι 
αντιπροσωπεύονταν στην Κυβέρνηση από μέλη της 
κοινότητάς τους που καταλάμβαναν καθορισμένες από το 
Σύνταγμα θέσεις. Αυτές ήταν οι θέσεις του Αντιπροέδρου και 
οι θέσεις τριών Υπουργών από τους δέκα που αποτελούσαν 
συνολικά την Κυβέρνηση. Επιπλέον, 15 από τις 50 έδρες της 
Βουλής των Αντιπροσώπων ανήκαν σε Τουρκοκύπριους. 

Μερικές πρόνοιες του Συντάγματος, όπως το δικαίωμα 
αρνησικυρίας (βέτο), δημιούργησαν δυσκολίες στη 
λειτουργία των δημοκρατικών διαδικασιών. Για αυτό το 
λόγο, το Νοέμβριο του 1963 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εισηγήθηκε στους ηγέτες της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας τροποποίηση του Συντάγματος. 
Πρώτα η Τουρκία και στη συνέχεια η τουρκοκυπριακή ηγεσία 
απέρριψαν την πρόταση.
 
Oι Τουρκοκύπριοι αποσύρθηκαν από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
δημιούργησαν τουρκοκυπριακούς στρατιωτικούς θύλακες, 
στη Λευκωσία και σε άλλες περιοχές του νησιού, με τη 
βοήθεια στρατιωτικού προσωπικού από την Τουρκία. Αυτό 
αποτέλεσε την απαρχή διακοινοτικών ταραχών και απειλών 
της Τουρκίας για εισβολή. 

Πραξικόπημα/Τουρκική Εισβολή 1974/Συνέπειες *

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με την κωδική ονομασία 
«Αττίλας», ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου 1974, με 
αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν 
συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες. Η Τουρκία 
υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για 
«ειρηνική επέμβαση», με σκοπό την επαναφορά της 
συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταλυθεί από το 
πραξικόπημα κατά του προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
στις 15 Ιουλίου 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν 
να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή Πέντε 
Μίλι, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Οι κάτοικοι 
βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες 
δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και αιχμάλωτοι 
στρατιώτες εκτελέστηκαν.

* Οι πληροφορίες αναφορικά με τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής 
(Πρόσφυγες / Εκτοπισθέντες/ Αγνοούμενοι / Καταστροφή της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς/ Εγκλωβισμένοι / Εποικισμός) βρίσκονται στην επίσημη 
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών:  
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 
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Πρόσφυγες / Εκτοπισθέντες
Με την κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου, η 
Τουρκία εκδίωξε σταδιακά και με τη βία σχεδόν 170.000 
Ελληνοκύπριους από τις περιουσίες τους, που αποτελούσαν το 
ένα τρίτο περίπου του συνολικού πληθυσμού του νησιού και το 
70% του αυτόχθονος πληθυσμού των κατεχόμενων περιοχών.

Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις 
ελεύθερες περιοχές, πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση μερίμνησε για την παροχή 
προσωρινής στέγασης σε οικισμούς που δημιουργήθηκαν 
έκτακτα για αυτόν τον σκοπό.

Αγνοούμενοι
Σε ανθρώπινους όρους, η πιο οδυνηρή επίπτωση της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 είναι 
το τραγικό ανθρωπιστικό πρόβλημα των αγνοουμένων 
προσώπων και των οικογενειών τους. Κατά και μετά την 
τουρκική εισβολή, χιλιάδες Ελληνοκύπριοι είχαν συλληφθεί 
και κρατηθεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κύπρο 
από τον τουρκικό στρατό και τους Τουρκοκύπριους 
παραστρατιωτικούς, που ενεργούσαν υπό τις οδηγίες των 
Τούρκων στρατιωτικών. 

Επιπρόσθετα, πάνω από 2000 αιχμάλωτοι πολέμου, 
είχαν μεταφερθεί παράνομα στην Τουρκία και κρατηθεί σε 
τουρκικές φυλακές. Κάποιοι από αυτούς δεν αφέθηκαν 
ελεύθεροι κι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκατοντάδες 
άλλοι Ελληνοκύπριοι, τόσο στρατιώτες όσο και πολίτες 
(περιλαμβανομένων ηλικιωμένων, γυναικών και παιδιών) 
εξαφανίσθηκαν σε περιοχές υπό τουρκική κατοχή και είναι 
σήμερα αγνοούμενοι. 

Ως αποτέλεσμα των επίμονων προσπαθειών της Κυπριακής 
Κυβέρνησης και των συγγενών των αγνοουμένων και 
ύστερα από σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, συστάθηκε το 1981, υπό την αιγίδα 
και με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών, η Διερευνητική 
Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Καταστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εκατοντάδες ιστορικά μνημεία και χώροι λατρείας σε 
διάφορα σημεία των κατεχομένων περιοχών, έχουν 
καταστραφεί, λεηλατηθεί και υποστεί βανδαλισμούς. 
Έχουν επίσης, πραγματοποιηθεί παράνομες «ανασκαφές» 
και πολιτιστικοί θησαυροί έχουν κλαπεί από μουσεία και 
ιδιωτικές συλλογές στα κατεχόμενα και έχουν πωληθεί 

στο εξωτερικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία θέτει συστηματικά 
ενώπιον της διεθνούς κοινότητας και ειδικά στο πλαίσιο 
της UNESCO το γεγονός ότι η σύληση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που επιτελέστηκε και συνεχίζει να επιτελείται 
στα κατεχόμενα αποτελεί έγκλημα πολέμου και ως τέτοιο 
πρέπει να αντιμετωπίζεται. 

Εγκλωβισμένοι
Μετά την τουρκική εισβολή 20.000 άτομα, κυρίως 
Ελληνοκύπριοι και Μαρωνίτες, παρέμειναν εγκλωβισμένοι 
στα χωριά τους στις περιοχές της βορειοανατολικής 
Καρπασίας και της Κερύνειας, με την ελπίδα ότι μετά 
την εκεχειρία θα ξανάβρισκαν τον κανονικό ρυθμό της 
ζωής τους. Το παράνομο κατοχικό καθεστώς άρχισε 
συστηματικά να εφαρμόζει πολιτική καταπίεσης, παραβίασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρενόχλησης των 
εγκλωβισμένων, σε μια προσπάθεια να τους εξαναγκάσει να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων που ζουν σήμερα σε αυτή 
την περιοχή έχει μειωθεί στους 318 Ελληνοκυπρίους και 
71 Μαρωνίτες. Συνεπώς, ο ολικός αριθμός των Κυπρίων 
που έχουν εκδιωχθεί από το σπίτια τους ανέρχεται σε πάνω 
160,000, δηλαδή στο ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού 
της Κύπρου το 1974. 

Εποικισμός 
Από τότε που εισέβαλε στην Κύπρο το 1974, η Τουρκία 
εφαρμόζει μια συστηματική πολιτική εποικισμού του 
κατεχομένου τμήματος της Κύπρου. 

Μέσω της πολιτικής του εποικισμού, ο οποίος αποτελεί, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (άρθρο 49 της συνθήκης της 
Γενεύης, 1949), έγκλημα πολέμου, η Τουρκία στοχεύει στην 
αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα και της πληθυσμιακής 
ισορροπίας στο νησί, έτσι ώστε να δημιουργήσει νέα 
τετελεσμένα που θα εμποδίζουν μια δίκαιη λύση. 

Σήμερα οι Τούρκοι έποικοι (υπολογίζονται σε πάνω από 
160,000 ξεπερνούν κατά πολύ τους Τουρκοκύπριους 
(υπολογίζονται στις 88,000) οι οποίοι έχουν επίσης 
χαμηλότερους ρυθμούς αναπαραγωγής σε σύγκριση 
με τους έποικους από την Τουρκία. Επιπρόσθετα, τα 
στρατεύματα που σταθμεύουν στην κατεχόμενη περιοχή 
υπολογίζονται σε πάνω από 43,000.
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Πολιτικό Σύστημα

Γνωρίζετε ότι…
• Η Κύπρος είναι ανεξάρτητη δημοκρατία 

με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, 
στο οποίο ο Πρόεδρος της Κύπρου είναι 
ταυτόχρονα αρχηγός του κράτους και 
επικεφαλής της κυβέρνησης

• Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την 
κυβέρνηση (πρόεδρος και υπουργικό 
συμβούλιο)

• Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων

• Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από την 
εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και 
ασκείται από τα δικαστήρια

Γνωρίζετε ότι…
Το σχέδιο της κυπριακής σημαίας επιλέγηκε κατόπιν 
διαγωνισμού, ο οποίος προέβλεπε ότι στο σχέδιο 
δεν έπρεπε να περιλαμβάνεται το γαλάζιο ή κόκκινο 
χρώμα, ούτε απεικονίσεις της ημισελήνου ή του 
σταυρού. Το σχέδιο που κέρδισε το διαγωνισμό 
ανήκει στον Τουρκοκύπριο Ισμέτ Γκιουνέι και 
υιοθετήθηκε επίσημα στις 16 Αυγούστου 1960.

Eκτελεστική Eξουσία
Η εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με το Σύνταγμα του 
1960, ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και τον 
Αντιπρόεδρο. Κύριο όργανο για την άσκηση της εκτελεστικής 
εξουσίας είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που διορίζεται από 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Νομοθετική Εξουσία 
Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τον λαό, 
για περίοδο πέντε χρόνων. To 1985 ο συνολικός αριθμός 
των εδρών αυξήθηκε σε 80, από τις οποίες 56 ανήκουν 
σε Ελληνοκύπριους βουλευτές και 24 σε Τουρκοκύπριους, 
οι οποίες παραμένουν από το 1964 κενές λόγω της 
πολιτικής κατάστασης. Από το 1964 που κενώθηκε η 
θέση του Αντιπροέδρου, ο Πρόεδρος της Βουλής ασκεί 
καθήκοντα Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση 
προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δικαστική Εξουσία
Η δικαστική αποτελεί ξεχωριστή εξουσία, ανεξάρτητη από τις 
δύο άλλες πολιτειακές εξουσίες, και αυτόνομη όσον αφορά 
στις αρμοδιότητες της. Το Ανώτατο Δικαστήριο, αποτελεί την 
ανώτατη Δικαστική Αρχή στη Δημοκρατία. Έχει δικαιοδοσία 

να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε νόμου 
και να επιλύει θέματα σύγκρουσης εξουσιών ή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των διαφόρων οργάνων του Κράτους. Κύρια 
Πρωτόδικα Δικαστήρια είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα 
οποία λειτουργούν σε κάθε επαρχία της Δημοκρατίας.

Σημαία

Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιερώθηκε το 1960 
όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.
Το φόντο της σημαίας είναι λευκό. Στο κέντρο προβάλλεται 
ο χάρτης της Κύπρου στο χρώμα του χαλκού, πάνω από δύο 
σταυρωτά κλαδιά ελιάς, χρώματος πράσινου με καρπούς. 
Το χρώμα του χαλκού έχει διττό συμβολισμό: Πρώτον, 
το όνομα του νησιού λέγεται ότι προέρχεται από αρχαία 
λέξη για τον χαλκό, και δεύτερον, ο χαλκός είναι στενά 
συνδεδεμένος με την Κύπρο από την αρχαιότητα, όταν το 
νησί κατέστη ο κυριότερος παραγωγός και προμηθευτής του 
εν λόγω ορυκτού. Τα κλαδιά ελιάς συμβολίζουν την ειρήνη.
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Ωράρια Εργασίας

Τα κυβερνητικά γραφεία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα 
καταστήματα δεν έχουν κοινά ωράρια εργασίας. 

Ωράριο Δημόσιας Υπηρεσίας

Οι ώρες εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι ευέλικτες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι εργάσιμες μέρες είναι 
Δευτέρα με Παρασκευή, αρχίζοντας από τις 07:30-08:30 και 
τελειώνοντας μεταξύ 15:00-16:00.

Ωράριο Ιδιωτικού Τομέα

Η κάθε εταιρεία έχει το δικό της ωράριο, αλλά σε γενικές 
γραμμές το ωράριο στα γραφεία είναι 08:00-13:00/ 
15:00-18:00 Δευτέρα με Παρασκευή για την περίοδο 15 
Σεπτεμβρίου-31η Μαΐου και 08:00-13:00/16:00-19:00 Δευτέρα 
με Παρασκευή, για την περίοδο 1η Ιουνίου - 14η Σεπτεμβρίου.

Γνωρίζετε ότι…
Οι δημόσιες αργίες στην Κύπρο είναι: 

• Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου) 
• Θεοφάνια (6η Ιανουαρίου)
• Εθνική Επέτειος – Ελληνική Επανάσταση 1821 

(25η Μαρτίου)
• Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή, 50 μέρες πριν 

από το Πάσχα) 
• Μεγάλη Παρασκευή 
• Κυριακή του Πάσχα 
• Δευτέρα του Πάσχα 
• Επέτειος έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα 

1955-59 (1η Απριλίου) 
• Εργατική Πρωτομαγιά (1η Μαΐου) 
• Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα του Κατακλυσμού, 

κινητή εορτή, 50 μέρες μετά το Πάσχα) 
• Κοίμηση της Θεοτόκου (15η Αυγούστου) 
• Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας 

(1η Οκτωβρίου) 
• Ελληνική Εθνική Επέτειος (28η Οκτωβρίου) 
• Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου) 
• Σύναξη της Θεοτόκου (26η Δεκεμβρίου)

Θυρεός

Ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας παριστάνει ένα λευκό 
περιστέρι που φέρει στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Το 
περιστέρι τίθεται εντός μιας ασπίδας στο χρώμα του χαλκού, 
του ορυκτού που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μακραίωνη 
ιστορία της Κύπρου.

Στο κάτω μέρος της ασπίδας αναγράφεται το έτος 
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960. Την 
ασπίδα πλαισιώνουν δύο σταυρωτά κλαδιά ελιάς χρώματος 
πράσινου με καρπούς, τα οποία μαζί με το λευκό περιστέρι 
αποτελούν σύμβολα ειρήνης.

Νόμισμα

Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ε.Ε. τον Μάιο 
του 2004 και υιοθέτησε το Ευρώ ως νόμισμά της την 1η 
Ιανουαρίου του 2008. 

Ώρα

Η ώρα της Κύπρου, είναι Γκρήνουιτς (GMT) +2 hours. Κάθε 
χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μάρτη στις 01:00 GMT 
(3:00 τοπική ώρα), η Θερινή Ώρα τίθεται σε ισχύ και τα 
ρολόγια μετακινούνται προς τα εμπρός κατά μια ώρα.
Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 01:00 GMT (4:00 
τοπική ώρα) η Κύπρος επανέρχεται στην Χειμερινή ώρα.

Σημειώστε ότι...
Η ισοτιμία της Κυπριακής Λίρας (£) προς το Ευρώ 
(€) είναι Κ£1=€0,585274. Τα χαρτονομίσματα του 
ευρώ είναι ακριβώς τα ίδια σε όλες τις χώρες της 
Ευρωζώνης. Τα κέρματα έχουν τη μια πλευρά 
κοινή για όλες της χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ 
στην άλλη παρουσιάζονται συγκεκριμένα εθνικά 
χαρακτηριστικά σχέδια της κάθε χώρας. Όπως και 
τα χαρτονομίσματα, έτσι και τα κέρματα του ευρώ 
είναι αποδεκτά σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης 
ανεξάρτητα από την χώρα, η οποία τα εκδίδει.
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Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ποικίλει ανάλογα 
με τον τύπο και τη θέση τους κι αν βρίσκονται σε αστικές, 
τουριστικές ή αγροτικές περιοχές. Σε γενικές γραμμές, τα 
καταστήματα είναι ανοικτά από τις 07:00 - 21:00 Δευτέρα - 
Σάββατο, αλλά αυτό μπορεί να ποικίλει κατά μια ώρα ή δύο 
πάνω ή κάτω ώρες, ανάλογα με το είδος του καταστήματος 
και την περιοχή που βρίσκεται. Την Κυριακή οι ώρες 
λειτουργίας είναι λίγο αργότερα, συνήθως γύρω από τις 
11:00 και η ώρα κλεισίματος ποικίλει από τις 14:00 - 22:00 
και πάλι ανάλογα με το είδος του καταστήματος και την 
περιοχή στην οποία βρίσκεται.

Συγκοινωνίες – Οδικό Δίκτυο *

Η Κύπρος διαθέτει ένα πολύ αναπτυγμένο και σύγχρονο 
οδικό δίκτυο, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή, γρήγορη και 
άνετη διακίνηση των πολιτών με οχήματα και εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της βιομηχανίας, της γεωργίας, του εμπορίου και 
του τουρισμού. Οι κάτοικοι / επισκέπτες μπορούν επίσης να 
κάνουν χρήση λεωφορείου ή ταξί. Η Κύπρος δεν διαθέτει 
υπέργειο ή υπόγειο σιδηρόδρομο.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι υπηρεσιών λεωφορείων στην Κύπρο:
1. Λεωφορεία μεταφορών από/προς τα Αεροδρόμια: 

συνδέουν όλες τις πόλεις με τα δύο αεροδρόμια του 
νησιού, της Λάρνακας και της Πάφου

2. Υπεραστικά Λεωφορεία: συνδέουν όλες τις πόλεις σε 
καθημερινή βάση και με συχνές διαδρομές

3. Αστικά Λεωφορεία: συνδέουν διάφορες περιοχές εντός 
των πόλεων και λειτουργούν τακτικά κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Σε ορισμένες τουριστικές περιοχές κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, οι διαδρομές πραγματοποιούνται 
και μέχρι αργά το βράδυ

4. Αγροτικά Λεωφορεία: συνδέουν σχεδόν όλα τα χωριά με 
την πλησιέστερη πόλη, αλλά με μειωμένη συχνότητα

Οδηγώντας με ασφάλεια στο νησί

Παρακαλείστε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σχετικά με την 
οδική ασφάλεια στο νησί:
• Η κίνηση πραγματοποιείται στην αριστερή πλευρά του 

δρόμου και όχι στη δεξιά
• Τα διεθνή σήματα οδικής κυκλοφορίας είναι σε χρήση 

και τοποθετούνται κατά μήκος των δρόμων και 
αυτοκινητοδρόμων στην αριστερή πλευρά
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* Οι πληροφορίες αναφορικά με  Ωράρια Εργασίας / Ωράριο 
Δημόσιας Υπηρεσίας / Ωράριο Ιδιωτικού Τομέα / Ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων / Δημόσιες Αργίες / Συγκοινωνίες 
– Οδικό Δίκτυο / Οδηγώντας με ασφάλεια στο νησί / Πεζοί  
έχουν συλλεχθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου 
Τουρισμού: visitcyprus.com/index.php/el/

Για περισσότερες 
πληροφορίες:
Μέσα Δημοσίων Μεταφορών με Λεωφορεία στην 
Κύπρο (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων): http://motionbuscard.org.cy

• Οι αποστάσεις και τα όρια ταχύτητας αναγράφονται σε 
χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ανά ώρα (χλμ / ώρα), αντίστοιχα

• Η χρήση των ζωνών ασφαλείας από όλους τους επιβαίνοντες 
σε οχήματα είναι υποχρεωτική (μπροστά και πίσω)

• Τα παιδιά πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό κάθισμα 
συγκράτησης κατάλληλο για το βάρος τους

• Η οδήγηση οχήματος ή οχήματος με κινητήρα ή 
ποδηλάτου με συγκέντρωση οινοπνεύματος στην 
αναπνοή ή στο αίμα πάνω από το καθορισμένο όριο 
αποτελεί αδίκημα

• Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 
απαγορεύεται αυστηρά. Ως εκ τούτου, η χρήση ακουστικών 
(hands free) κατά την οδήγηση είναι υποχρεωτική

Πεζοί

Οι πεζοί θα πρέπει να θυμούνται ότι η κυκλοφορία κινείται 
στην αριστερή πλευρά του δρόμου και θα πρέπει:

• Να περπατάτε στο πεζοδρόμιο. Αν δεν υπάρχει 
πεζοδρόμιο, περπατήστε στη δεξιά πλευρά του δρόμου 
(δηλαδή προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας)

• Κοιτάξτε τόσο στα δεξιά σας όσο και στα αριστερά σας 
πριν διασχίσετε κάθε δρόμο

• Οι πεζοί απαγορεύεται να διακινούνται στους 
αυτοκινητόδρομους
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Προεδρίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Έχει αρμοδιότητες που άπτονται της 
διαχείρισης, συντονισμού, στήριξης και αντιμετώπισης 
θεμάτων που αφορούν αγνοούμενους, εγκλωβισμένους/
ανθρωπιστικά θέματα, Κύπριους της διασποράς, 
θρησκευτικές ομάδες, και της καταστροφής της 
θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. 
Για διεκπεραίωση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, στο 
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, λειτουργούν η 
Υπηρεσία Αγνοουμένων, η Υπηρεσία Εγκλωβισμένων και 
Ανθρωπιστικών Θεμάτων και η Υπηρεσία Αποδήμων.

Υπηρεσία Αγνοούμενων
Η Υπηρεσία Αγνοουμένων προϊστάμενος της οποίας είναι 
ο κ. Χρύσανθος Χρυσάνθης, βρίσκεται κάτω από την 
άμεση πολιτική εποπτεία του Επίτροπου Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά Θέματα κ. Φώτη Φωτίου. Βασικός σκοπός της 
Υπηρεσίας Αγνοουμένων, είναι η διακρίβωση της τύχης ενός 
εκάστου των αγνοούμενων προσώπων των οποίων τα ίχνη 
χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκικής Εισβολής του 1974 
και των διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963 – 1964. 
Στους καταλόγους της Υπηρεσίας υπήρχαν εγγεγραμμένα 

1619 αγνοούμενα πρόσωπα συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής 
του 1974 και 42 αγνοούμενα πρόσωπα συνεπεία των 
διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963-64. Νοείται ότι, 
οι περιπτώσεις των οποίων τα λείψανα ταυτοποιούνται από 
τα προγράμματα των εκταφών και ταυτοποιήσεων λειψάνων, 
καταχωρούνται πλέον στους καταλόγους πεσόντων.

Υπηρεσία Εγκλωβισμένων (Ανθρωπιστικών Θεμάτων)
Η Υπηρεσία επισημαίνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι και εξαρτώμενοι τους 
στις ελεύθερες περιοχές και καταβάλλει προσπάθειες για 
την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες 
και τους άλλους φορείς.

Για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους 
εγκλωβισμένους μέσω των ανθρωπιστικών λειτουργών 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ή με τους ίδιους καθώς και με τους άλλους 
συγγενείς τους. Στην πράξη, λόγω των συνθηκών που 
επικρατούν η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αναπτύσσει 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να μπορεί να 
ανταποκρίνεται στην αποστολή της, που διαμορφώνεται 
από την καθημερινή τριβή με τα προβλήματα των 
εγκλωβισμένων. 

Επίσης, η Υπηρεσία επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με την 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, μιας σειράς άλλων 
ανθρωπιστικών προβλημάτων που προκύπτουν από την 
ανώμαλη κατάσταση που δημιουργεί η συνεχιζόμενη 
Τούρκικη κατοχή.

Θρησκευτικές Ομάδες
Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να 
συμπεριλάβει τα θέματα που αφορούν στις Θρησκευτικές 
Ομάδες, κάτω από τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου 
Προεδρίας, πιστοποιεί όχι μόνο την ίση μεταχείριση με 
τον υπόλοιπο πληθυσμό σε όλα τα επίπεδα, αλλά και τη 
δημιουργία ενός χρήσιμου και πάντα ωφέλιμου διαύλου 
επικοινωνίας με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με 
συγκεκριμένη στρατηγική και σε συνεργασία με τους 
Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, τους Θρησκευτικούς Ηγέτες, τους 
αρμόδιους φορείς και όλα τα Υπουργεία και Υπηρεσίες, 
προωθούνται συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, ώστε 
να επιτευχθεί η προβολή και η ανάδειξη της θρησκείας, της 
ιστορίας και του πολιτισμού της κάθε θρησκευτικής ομάδας.

Γνωρίζετε ότι…
Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία 
με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών εκδίδουν 
το newsletter «Η Κύπρος μας, κοντά στους 
απόδημους». Είναι διμηνιαίο ηλεκτρονικό news-
letter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων 
για θέματα που τους αφορούν και διατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα εκδόσεων του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών https://publica-
tions.gov.cy/.
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Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων
Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων 
μεταφέρθηκε, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 
αποφ. 81.431 και ημερομηνία 18/10/16), από το Υπουργείο 
Εξωτερικών στην Προεδρία υπό την εποπτεία του 
Επιτρόπου Προεδρίας.
Η Υπηρεσία αποτελεί, από τον Οκτώβριο του 2016, μέρος 
του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας.

Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων 
διασφαλίζει τη συνεχή και στενή επαφή με τους απόδημους 
Κυπρίους συμβάλλοντας στη διατήρηση της ταυτότητας, 
παραδόσεων και πολιτισμού μας στις χώρες διαμονής 
και δραστηριοποίησης. Η Υπηρεσία βοηθά επίσης, τους 
απόδημους Κυπρίους να διατηρήσουν την σύνδεση τους 
με την Κύπρο και προσφέρει αρωγή σε προβλήματα ή/και 
ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς. 

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων ασχολείται με τα ακόλουθα:
1. Επαφή και επικοινωνία με τους απόδημους Κυπρίους 

παγκοσμίως και παροχή βοήθειας σε εκπαιδευτικά και 
άλλα ζητήματα

2. Διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων 
συνεδρίων για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τους 
αποδήμους και τη διασύνδεση τους με την Κύπρο

3. Στήριξη της ηλεκτρονικής έκδοσης του newsletter 
«Η Κύπρος μας, κοντά στους Απόδημους», η οποία 
κυκλοφορεί ανά διμηνία με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις 
για ενημέρωση των αποδήμων και επαναπατρισθέντων 
Κυπρίων

4. Διοργάνωση εκθέσεων για Απόδημους και 
Επαναπατρισθέντες Κυπρίους

5. Παροχή βοήθειας σε κυπριακές κοινότητες στο 
εξωτερικό στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
απόδημοι Κύπριοι για την διατήρηση της γλώσσας, του 
πολιτισμού και της ταυτότητα μας στις χώρες διαμονής

6. Διοργάνωση τακτικών επισκέψεων/ταξιδιών Κυπρίων 
αποδήμων στην Κύπρο και στήριξη προγραμμάτων 
νεολαίας

7. Ενθάρρυνση Κυπρίων επιχειρηματιών του εξωτερικού 
για επενδύσεις στην Κύπρο και προβολή της Κύπρου ως 
επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο

8. Παροχή βοήθειας στην επίλυση προβλημάτων 
που απασχολούν απόδημους Κυπρίους και 
επαναπατρισθέντες, σε συνεργασία με τα αρμόδια 
Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες

9. Στήριξη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την κυπριακή παράδοση

10. Ενθάρρυνση της έρευνας αναφορικά με την ιστορία της 
κυπριακής διασποράς

11. Αποστολή ενημερωτικού και άλλου υλικού για την 
κυπριακή ιστορία και πολιτισμό σε οργανώσεις, 
σωματεία, βιβλιοθήκες και σχολεία Αποδήμων Κυπρίων

12. Στήριξη ενεργειών των Ομοσπονδιών μας ανά το 
παγκόσμιο για την Απογραφή των Κυπρίων Διασποράς

Όραμα-στρατηγική
Ο ρόλος και η δραστηριοποίηση των αποδήμων μας 
διαχρονικά στην ευημερία των παροικιών μας, στην 
προώθηση των δικαίων του Κυπριακού Ελληνισμού και 
προβολής της Κύπρου αποτελεί κεντρικό και σταθερό 
βραχίονα των κοινών προσπαθειών μας.

Η συμβολή του Απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού, ο 
ρόλος, η οργανωτική δομή και η δραστηριοποίηση του έχει 
αναβαθμιστεί μετά την τουρκική εισβολή, το δε συλλογικό 
έργο αναγνωρίζεται καθολικά από την πολιτεία. Οι ενέργειες 
και δράσεις των οργανωμένων συνόλων και ηγετών για τον 
τερματισμό της κατοχής και την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης 
του Κυπριακού εντείνονται και διαμορφώνονται στο πλαίσιο 
κατευθύνσεων και συντονισμού με την πολιτική του κράτους. 

Οι επιδιώξεις και στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της 
νέας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του κράτους και 
ο ρόλος της Κύπρου στο γεωπολιτικό πλαίσιο της περιοχής, 
προσφέρει νέες δυνατότητες στις προσεγγίσεις των ηγεσιών 
των παροικιών μας με τα κέντρα επιρροής. 

Πολύτιμη είναι στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία που 
αναπτύσσουμε με την Ελληνική κυβέρνηση με στόχο 
το συντονισμό και τη συνεργασία της κυπριακής και της 
ελλαδικής ομογένειας με την οποία επιδιώκονται κοινές 
δράσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες, το εκτόπισμα και τις 
σχέσεις του Ελληνισμού στο σύνολο του.

Τέτοιες δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων, τη διατήρηση 
της κοινής εθνικής μας ταυτότητας, των εθίμων, των 
παραδόσεων, της θρησκείας μας, ως και την προώθηση της 
ελληνομάθειας και του πολιτισμού μας στις χώρες διαμονής 
και δραστηριοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε διμερείς και 
τριμερείς συνεργασίες που θα υποβοηθήσουν σε ουσιαστικό 
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την Κύπρο, με προγράμματα φιλοξενίας, ανταλλαγής 
επισκέψεων, πρακτικής άσκησης, και άλλα. Πρόσφατα, 
έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συναντίληψης με διάφορα 
Πανεπιστήμια στην Κύπρο για παροχή υποτροφιών σε 
απόδημους Κύπριους, και αυτό σε μια προσπάθεια να 
κρατηθούν κοντά στη γλώσσα τους, κοντά στις ρίζες τους.

Παροχή Υποτροφιών σε Κύπριους Απόδημους από 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου
Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας μέσα από Συνεργασίες 
με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, έχει εξασφαλίσει 
αριθμό Υποτροφιών σε νέους Κύπριους Απόδημους αλλά και 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Κύπριους της Διασποράς. Οι 
υποτροφίες προσφέρονται τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα και μπορούν να γίνουν είτε με 
φυσική παρουσία στο επιλεγόμενο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 
είτε με εξ αποστάσεως φοίτηση (όπου αυτό προσφέρεται).

Σκοπός του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας είναι 
η προσφορά Εκπαίδευσης προς όλους τους Κύπριους 
Απόδημους της Διασποράς σε αξιόλογα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα του τόπου μας, η επαφή τους με την πατρίδα, 
τις ρίζες τους, τη γλώσσα τους, και η αξιοποίηση των 
παρεχόμενων υποτροφιών για προσωπική επαγγελματική 
τους ανέλιξη όπου και αν βρίσκονται.

βαθμό την υλοποίηση των στόχων μας. Ήδη υπάρχει σε 
ανώτατο επίπεδο συνεργασία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και 
τον Λίβανο, όπως και με άλλες χώρες όπως η Αρμενία, η 
Ρουμανία και η Σερβία. Είναι, ακριβώς, μέσα από αυτό τον 
ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας που μπορεί 
να αξιοποιηθεί η συνεργασία των διασπορών διαφόρων 
χωρών ως απαραίτητο διπλωματικό εργαλείο για την 
προώθηση κοινών στόχων και συλλογικών συμφερόντων σε 
σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό.

Μία βασική προτεραιότητα της στρατηγικής, που έχουμε 
θέσει είναι η αξιοποίηση των οργανωμένων συνόλων 
της διασποράς μας, έτσι ώστε να προωθήσουν θέματα 
αμοιβαίας προτεραιότητας για τις χώρες μας καθώς και 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως θέματα νεολαίας, 
επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης ανάμεσα στις 
κοινότητες της Διασποράς. 

Κορυφαία πάντως προτεραιότητα της στρατηγικής μας είναι 
η ενθάρρυνση και η ενεργός συμμετοχή της απόδημης 
νεολαίας. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει διασπορά 
χωρίς τη νέα γενιά, διότι είναι αυτή που θα κληθεί να 
αναλάβει στο μέλλον τη συνέχιση του πολύπλευρου έργου 
που επιτελεί η διασπορά μας. 

Απόδημη Νεολαία
Το κεφάλαιο της απόδημης νεολαίας αποτελεί πολιτική 
κύριας προτεραιότητας. Αυτό διαλαμβάνει την 
υποστήριξη των υφιστάμενων δομών και σχημάτων 
οργάνωσης, στοχεύοντας στη δημιουργία και εμπλουτισμό 
προγραμμάτων – δράσεων που αφορούν στην προσέλκυση, 
ενθάρρυνση και ενίσχυση της απόδημης γενιάς. Επιδιώκεται 
η ενθάρρυνση της ανάμειξης των νέων στα παροικιακά 
δρώμενα (σχήματα), στην επαφή και γνωριμία με την 
Κύπρο, την εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας και του 
πολιτισμού της ως και στην προώθηση των δικαίων της 
Κύπρου. Απαιτείται, ολιστική προσέγγιση και συντονισμός 
πολιτικής και δράσεων με αρμόδιους φορείς, σε συνέργεια 
με τις δράσεις και τις προσπάθειες που αναλαμβάνονται από 
την ομογένεια, ανά το παγκόσμιο, λαμβάνοντας σοβαρά 
υπόψη το ζήτημα της αφομοίωσης. Η εξεύρεση εκείνης 
της «χρυσής τομής» που θα επιφέρει τα επιθυμητά οφέλη 
για την νέα και τις επερχόμενες γενεές αποτελεί μέγιστη 
πρόκληση που χρήζει άμεσης διαχείρισης.

Με τους σχεδιασμούς επιδιώκεται η επαφή της νέας γενιάς 
των αποδήμων Κυπρίων με την πατρίδα καταγωγής τους, 

Για περισσότερες 
πληροφορίες:
Διεύθυνση:  
Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 400102
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 400173
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
rthemistokleous@presidency.gov.cy 
Ιστοσελίδα:  
http://www.commissionertothepresidency.gov.cy
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υποτροφίες,  
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν:
• Μέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου Επιτρόπου 

Προεδρίας www.presidentialcommissioner.gov.cy
• Μέσω της ιστοσελίδας της ΝΕΠΟΜΑΚ  

nepomak.org/scholarships/ ή μέσω email στον  
Πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστο Τούτον στο email:  
christostuton@gmail.com ή  
christostuton@googlemail.com

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα προγράμματα 
των Πανεπιστημίων μπορείτε να επικοινωνείτε κατευθείαν με 
έκαστο Πανεπιστήμιο, ως πιο κάτω:

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
www.mba.ucy.ac.cy | +357 22893632 | mba@ucy.ac.cy 
applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_
en.login_frm

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:
www.cut.ac.cy/studies/masters/
admissions@cut.ac.cy | +357 25 002710 | +357 25 002711 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
www.ouc.ac.cy/web/guest/university/ps
+357 22 411740 | +357 22 411741

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:
www.unic.ac.cy/admission-requirements/
+357 22 841500 | admissions@unic.ac.cy

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
www.euc.ac.cy/el/admissions/online-application-form
www.euc.ac.cy/en/admissions/how-to-apply
+357 22 713236 

Πανεπιστήμιο Φρέντερικ 
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
adm.kg@frederick.ac.cy | +357 22 394394

University Of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
www.uclancyprus.ac.cy 
admissions@uclancyprus.ac.cy | +357 24 694000 

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής - Σχολή Μοριακής 
Ιατρικής
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: 
www.cing.ac.cy/csmm

Σημειώστε ότι…

• Οι ενδιαφερόμενοι Απόδημοί μας θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν βεβαίωση από την αντίστοιχη 
οργάνωση αποδήμων του τόπου διαμονής τους 
ή από την Πρεσβεία της χώρας όπου ζουν ή από 
την ΝΕΠΟΜΑΚ (όσοι είναι μέλη της. Νέοι μέχρι 
30 ετών που δεν είναι μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ 
μπορούν να εγγραφούν – βλέπε σχετικό 
σύνδεσμο που δόθηκε πιο πάνω)

• Κάθε ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει αίτηση, 
θα εξουσιοδοτεί μέσω σχετικού εντύπου που 
κατέχει η ΝΕΠΟΜΑΚ, το Πανεπιστήμιο για 
να ενημερώνει το Γραφείο του Επιτρόπου 
Προεδρίας ή την ΝΕΠΟΜΑΚ, σχετικά με την 
αίτηση, αποδοχή, και πορεία του για όσο ισχύει 
η υποτροφία. Η ΝΕΠΟΜΑΚ με τη σειρά της 
θα επιστρέφει τη σχετική πληροφόρηση στο 
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας

• Καθίσταται σαφές ότι οι αιτήσεις και η παροχή 
υποτροφίας σε ενδιαφερόμενο, είναι θέμα 
εσωτερικό διαδικασιών του κάθε Πανεπιστημίου 
και των κριτηρίων που έχει θέσει. Το Γραφείο 
του Επιτρόπου Προεδρίας ουδεμία σχέση ή 
εμπλοκή έχει στην όλη διαδικασία
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ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ*
Προετοιμασία για Επαναπατρισμό
Η μετάβαση από μια χώρα – τη χώρα γέννησης για 
Κύπριους δεύτερης και τρίτης γενιάς–σε άλλη αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση. Οι νέες εμπειρίες πιθανόν να σας 
αποπροσανατολίσουν, ενώ θα βρεθείτε αντιμέτωποι με 
πολλές συναισθηματικές προκλήσεις, τις οποίες θα χρειαστεί 
χρόνος για να αντιμετωπίσετε. 

Η περίοδος προσαρμογής βιώνεται με διαφορετικό τρόπο 
στον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν, συνήθως, τέσσερις φάσεις 
από τις οποίες περνούν οι επαναπατρισθέντες. Αποτελούν 
μέρος αυτού που λέγεται πολιτισμικό σοκ και μπορεί να 
προκαλέσουν έντονα συναισθήματα.

1. Η πρώτη φάση, η φάση της αποσύνδεσης, ξεκινά 
όταν αρχίζετε να ετοιμάζετε τις αποσκευές σας, να 
αποχαιρετάτε τους φίλους και το γνώριμο περιβάλλον 
σας και να προετοιμάζεστε για το νέο σας σπίτι. 

2. Η δεύτερη φάση είναι, συνήθως, συναρπαστική και 
γεμάτη ευφορία. Αυτό συμβαίνει όταν βιώνετε τον τόπο 
καταγωγή σας ως κάτοικος πλέον και όχι ως επισκέπτης 
που κάνει διακοπές . 

Σημειώστε ότι…
Είναι φυσικό να νιώθετε συναισθηματικά και 
σωματικά εξαντλημένοι κατά τη διάρκεια
του επαναπατρισμού.

• Δώστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας 
χρόνο να προσαρμοστείτε. Μην αδικείτε τον 
εαυτό σας

• Αναμειχθείτε σε τοπικές δραστηριότητες
• Απολαύστε τη διπλή πολιτισμική σας ταυτότητα
• Να είστε ανοικτοί σε καινούριες εμπειρίες και 

προκλήσεις
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3. Η τρίτη, και συχνά πιο 
δύσκολη φάση, είναι η 
φάση της απομόνωσης, 
όταν αρχίζουν να 
παρουσιάζονται 
συναισθήματα άγχους, 
σύγχυσης και εχθρότητας. 
Αυτή είναι η φάση κατά την 
οποία οι επαναπατρισθέντες 
νιώθουν την απουσία των 
παλιών τους συνηθειών 
και του τρόπου ζωής που 
είχαν στη χώρα φιλοξενίας 
τους. Τότε αρχίζουν να 
νιώθουν αποξένωση και 
νευρικότητα. Πολλοί είναι 
εκείνοι που επιλέγουν 
να εγκαταλείψουν 
την προσπάθεια 
επαναπατρισμού, σε αυτή 
τη φάση. 

4. Η τελική φάση αποκαλείται, 
γενικά, φάση της 
αναπροσαρμογής. 
Συχνά, επανέρχονται 
τα συναισθήματα 
ενθουσιασμού και 
ευχαρίστησης. Σε αυτή τη 
φάση, οι επαναπατρισθέντες 
ανακαλύπτουν τη 
διπλή πολιτισμική τους 
ταυτότητα. Διατηρούν τα 
θετικά χαρακτηριστικά 
που φέρνουν μαζί τους 
και αγκαλιάζουν τη νέα 
κουλτούρα της χώρας, 
στην οποία τώρα ζουν και 
εργάζονται.

* Οι πληροφορίες του κεφαλαίου 
Επαναπατρισμός και Προσαρμογή 
έχουν συλλεχθεί από εκδόσεις του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
/ Υπουργείου Εξωτερικών 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ
Το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Διπλωματικές Αποστολές 
και τα Προξενεία της Δημοκρατίας επιτελούν, μέσω των 
προσφερόμενων προξενικών υπηρεσιών τους, σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των 
Κυπρίων ταξιδιωτών ή μονίμων κατοίκων εξωτερικού και 
στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων τους. 

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται στενά 
και συντονίζει τις ενέργειες των αρμοδίων κρατικών Αρχών, 
με στόχο την αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται στους Κύπριους στο εξωτερικό και στους 
αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους ή επισκέπτες στην  
πατρίδα μας.

Πιστοποίηση Δημόσιων και Ιδιωτικών Εγγράφων μέσω 
Υπουργείου Εξωτερικών και Διπλωματικών Αποστολών
Τα Προξενεία/Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μπορούν να επικυρώσουν τη σφραγίδα ή την υπογραφή 
υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας 
διαπίστευσης τους. Πιστοποιούν επίσης, την αυθεντικότητα 
του αντίγραφου με την προσκόμιση του πρωτότυπου 
εγγράφου. Τέλος, οι Διπλωματικές Αποστολές και τα 
Προξενεία της Δημοκρατίας πιστοποιούν έγγραφα και 
διαβιβάζουν αιτήσεις και άλλα έγγραφα στις αρμόδιες 
Κυπριακές Αρχές (π.χ. αιτήσεις διαβατηρίων).

Σημειώστε ότι…
Ο προξενικός λειτουργός, πιστοποιεί μόνο την 
υπογραφή του συναλλασσόμενου και ως εκ τούτου δεν 
φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Πληροφορίες για τις Διπλωματικές Αποστολές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μπορείτε να βρείτε στην 
πιο κάτω ιστοσελίδα: 
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa50_en/
mfa50_en?OpenDocument

Για περισσότερες 
πληροφορίες:
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/
index_gr?OpenDocument
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Πιο κάτω παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας των Συνδέσμων 
και Ομοσπονδιών Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων 
της διασποράς, τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα. 

Σύνδεσμοι Αποδήμων και  
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων

Πρόεδρος Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Κύπρου και 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Επαναπατρισθέντων 
Κυπρίων Αφρικής (Ο.Σ.Ε.ΚΑ)
Δρ Μιχάλης Βογιατζής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 421109 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 511651 

Πρόεδρος Συνδέσμου Κυπρίων Νοτίου Αφρικής 
Νίκος Μαστορούδης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 579602
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nicmastoroudes@hotmail.com 

Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Κυπρίων Νοτίου Αφρικής 
Αντώνης Αλεξάνδρου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 626264
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 320477
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.alexandrou@unilifeagents.com.cy

Πρόεδρος Συνδέσμου Ζιμπάμπουε 
Κώστας Πετρίδης 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 606482
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pets@spidernet.com.cy

Πρόεδρος Συνδέσμου Επαναπατρισθέντων Δημοκρατίας 
Κονγκό 
Ελευθερία Φιλιππίδου       
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 96 472812, 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 438012   

Πρόεδρος Παγκυπρίου Συνδέσμου Επαναπατρισθέντων 
Κυπρίων Αγγλίας (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Α) 
Ανδρέας Τσιαλούφας 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 687228
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 25 711746

Πρόεδρος Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Αυστραλίας
Ανδρέας Φράγκου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 660491
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 623811
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andreas_frangou@yahoo.com

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαναπατρισθέντων Κυπρίων και 
Επίτιμος Πρόεδρος Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Αυστραλίας
Κυριάκος Τσολάκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 693677
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 753406
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsolakis.k@gmail.com

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαναπατρισθέντων Κυπρίων 
Καναδά
Δημήτριος Γλυκύς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 490683
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 481565
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dglykis@live.com

Πρόεδρος Φιλοκαναδικού Συνδέσμου Κύπρου 
Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 796424
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 675509

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαναπατρισθέντων Κυπρίων 
Νιγηρίας
Κυριάκος Ιεροδιακόνου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 375537 | +357 99 693966
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 374712 

Γνωρίζετε ότι…
Λειτουργούν οργανωμένοι σύνδεσμοι/ομοσπονδίες 
αποδήμων και επαναπατρισθέντων στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να σας 
βοηθήσουν σε διάφορα ζητήματα.
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Ομοσπονδίες

ΠΟΜΑΚ 
Παγκόσμια Οργάνωση Αποδήμων Κυπρίων
Διεύθυνση: POMAKCyprus, Britannia Road London UK, N12 
9RU
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +44 208 445 999 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@pomakcyprus.com
Ιστοσελίδες: http://pomakcyprus.com
Μέλη ΠΟΜΑΚ: http://pomakcyprus.com/organisation/
the-central-council-members

ΝΕΠΟΜΑΚ 
Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Αποδήμων Κυπρίων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +44 20 8445 9999
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@nepomak.org
Ιστοσελίδες: nepomak.org
Facebook: www.facebook.com/NEPOMAK/
NEPOMAK Team: nepomak.org/about

ΠΣΕΚΑ 
Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα
Ιστοσελίδα: www.pseka.net
Facebook: www.facebook.com/groups/International-
Coordinating-Committee-Justice-for-Cyprus-(PSEKA)
Twitter: twitter.com/pseka

Μέλη ΠΟΜΑΚ 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου
Διεύθυνση: Britannia Road, London N12 9RU, 
United Kingdom
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +44 20 8445 9999
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +44 20 8445 9977
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: enquiries@cypriotfederation.org.uk
Ιστοσελίδες: www.cypriofederation.org.uk
Μέλη Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ: cypriotfedera-
tion.org.uk/the-team
NEPOMAK UK: nepomak.org/uk

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής
Διεύθυνση: 4-05 26 Avenue, Astoria, New York 11102
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +718 440-8799
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +718 440 8719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fcaousa.org
Ιστοσελίδες: www.fcaousa.org
Board of Directors: www.fcaousa.org/about-us/board-of-
directors
Nepomak USA: www.fcaousa.org/about-us/cyca-youth

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 
Ομοσπονδία Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +2 9557 1256 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +2 9516 1679
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: presindent@cyprusfederation.
org.au
secretary@cyprusfederation.org.au
Ιστοσελίδες: www.cyprusfederation.org.au
NEPOMAK Australia & New Zealand: nepomak.org/au-nz

Νότιος Αφρική
Κυπριακή Ομοσπονδία Νοτίου Αφρικής
Διεύθυνση:10 Concorde Road, Bedfordview, Gauteng, South 
Africa
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +27 118279925
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cyprussa@speedweb.xo.za
Ιστοσελίδα: nepomak.org/cya&https://nahysosa.co.za

Υπόλοιπη Αφρική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Υπόλοιπης Αφρικής
Διεύθυνση: Lomagundi Road, Avondale, P.O. Box MP 1243, 
Mount Pleasant, Harare Zimbabwe
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nestorosn@gmail.com
Ιστοσελίδα: nepomak.org/rest-of-africa

Ελλάδα
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος
Διεύθυνση: Τ.Θ. 16776, Αμπελόκηποι Αθήνα 1102
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2103247760
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: okoe@cyprusnet.gr
Ιστοσελίδες: www.cyprusnet.gr
okoeyouth.cyprusnet.gr
Κεντρικό Συμβούλιο ΟΚΟΕ: cyprusnet.gr/central-council

Υπόλοιπη Ευρώπη 
Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων Υπόλοιπης Ευρώπης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +33 145359650
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +33 143361308
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evagoras@mavrommatis.fr
Ιστοσελίδα: nepomak.org/rest-of-europe

Καναδάς
Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά
Διεύθυνση:Cypriot Federation of Canada, 6 Thorncliffe Park 
Drive, Toronto, Ontario M4H 1H1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cypriotfederation@rogers.com
Ιστοσελίδες: http://www.cypriotfederation.ca/
NEPOMAK Canada: https://nepomak.org/ca/
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόκτηση υπηκοότητας λόγω καταγωγής

Ανήλικοι
Αίτηση για Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μ121):
Άτομα είτε ανήλικα είτε ενήλικα (άνω των 18 ετών), τα οποία 
γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 
και των οποίων ήταν οποιοσδήποτε από τους γονείς του 
Κύπριος πολίτης. Υποβάλλουν την αίτηση Μ121.

Συνοδευτικά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/αιτούσας 
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας 

καθώς και γονέων αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα  

(όπου εφαρμόζεται)
• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ
• Χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο στην αίτηση

Αίτηση για Εγγραφή ανηλίκων (M126): 
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται για ανήλικα άτομα των οποίων 
ο πατέρας ή η μητέρα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα 
μετά τη γέννησή τους είτε με πολιτογράφηση είτε με 
εγγραφή λόγω κυπριακής καταγωγής.

Συνοδευτικά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/αιτούσας 
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας 

καθώς και γονέων αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
• Δήλωση του αλλοδαπού γονέα υπογεγραμμένη ενώπιον 

Λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης ή Πρωτοκολλητή 
κυπριακού Δικαστηρίου ή ότι συγκατατίθεται στην 
παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο ανήλικο 
τέκνο του. Η δήλωση δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση 
που ο Κύπριος γονέας έχει βάσει σχετικής δικαστικής 
απόφασης την αποκλειστική γονική μέριμνα του 
ανηλίκου, όμως θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση 
φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης

• Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου 
• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ
• Ένα χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο επί της 

αίτησης

Ενήλικες (M71,Μ72)
1. Άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 16 Αυγούστου 

1960, είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των 
πρώην αποικιών του, κατάγονται εξ αρρενογονίας 
από την Κύπρο και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. 
Υποβάλλουν την αίτηση Μ71

2. Άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 16 Αυγούστου 1960, 
και δεν είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των 
πρώην αποικιών του και κατάγονται εξ αρρενογονίας 
από την Κύπρο. Υποβάλλουν την αίτηση Μ72

Συνοδευτικά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό γεννήσεως πατέρα αιτούντος/αιτούσας 
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας
• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη  

20 ευρώ
• Χαρτόσημο αξίας 1.71 ευρώ επικολλημένο στην αίτηση

Αίτηση Μ123
1. Ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν από τις 16 

Αυγούστου 1960 και μετά, των οποίων, κατά την 
ημερομηνία γεννήσεώς τους, κανένας από τους γονείς 
δεν είχε την κυπριακή υπηκοότητα. Υποβάλλουν την 
αίτηση Μ123

2. Επιπρόσθετα υποβάλλεται από ενήλικα άτομα τα οποία 
γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και κατάγονται 
από πρόσωπο που κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση 
τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν 
Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943 ή από πρόσωπο που 
γεννήθηκε στην Κύπρο μετά την 5η Νοεμβρίου 1914 και 
προ της 16ης Αυγούστου 1960

Συνοδευτικά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/αιτούσας 
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας 

καθώς και γονέων αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 50 ευρώ
• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των 

αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ
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• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας 
• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ
• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των 

αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ
 

Σημειώστε ότι…
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο 
εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά 
ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:

• Με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που  
η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της 
Χάγης 1961

•  Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει 
υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, 
με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών 
της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/
Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου 
Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της 
Πρεσβείας/Προξενείο της χώρας του αιτητή 
στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται 
και από το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας

•  Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει 
υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 
και δεν υπάρχει Πρεσβεία/Προξενείο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, 
τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με 
σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της 
χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη 
Πρεσβεία/Προξενείο που είναι διαπιστευμένα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία

Σημειώστε ότι…
Αιτήσεις για υπηκοότητα υποβάλλονται στις 
Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, στον 
Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης ή στα Επαρχιακά Γραφεία του 
Τμήματος (αν οι αιτητές βρίσκονται στην Κύπρο).

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Τα πιστοποιητικά γεννήσεως εκδίδονται από όλες τις 
Επαρχιακές Διοικήσεις. Το έντυπο αίτησης για την 
εγγραφή του νεογέννητου παιδιού, αφού συμπληρωθεί 
και υπογραφεί κατάλληλα από τον Ιατρό που διενήργησε 
τον τοκετό, το ένα αντίγραφο της αίτησης παραμένει στα 
αρχεία του νοσοκομείου/κλινικής, όπου γεννήθηκε το παιδί, 
το δεύτερο αντίγραφο αποστέλλεται από το νοσοκομείο/
κλινική απευθείας στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση και το 
τρίτο αντίγραφο δίνεται στους γονείς του παιδιού, για να 
το υποβάλουν με τη σειρά τους στην οικεία Επαρχιακή 
Διοίκηση για εγγραφή του νεογέννητου στο ληξιαρχείο 
γεννήσεων. Η εγγραφή του παιδιού μπορεί να διενεργείται 
σε οποιοδήποτε Γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης 
ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης του παιδιού. 
Η έκδοση πιστοποιητικού γέννησης είναι δυνατή μόνο αν 
τα στοιχεία του πολίτη είναι καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αρχείου Πληθυσμού. 

Υπάρχει καταβαλλόμενο τέλος για κάθε πιστοποιητικό, 
νοουμένου φυσικά ότι η γέννηση έχει καταχωρηθεί εντός 
της χρονικής διάρκειας που καθορίζεται από το Νόμο (εντός 
15 ημερών).

Καταβαλλόμενο τέλος 5 ευρώ για κάθε πιστοποιητικό

Aίτηση Μ124
Ενήλικα άτομα κυπριακής καταγωγής τα οποία γεννήθηκαν 
πριν τις 16 Αυγούστου 1960 και είναι Βρετανοί πολίτες ή 
πολίτες οποιουδήποτε κράτους της Κοινοπολιτείας και έχουν 
συμπληρώσει ένα έτος νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία. 
Υποβάλλουν την αίτηση Μ124

Συνοδευτικά έγγραφα:
• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/αιτούσας
• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος/

αιτούσας 



34 35

• Προσφυγικές Tαυτότητες γονιών
• Aριθμοί Δελτίων Tαυτοτήτων γονιών

Για την έκδοση/αντικατάσταση Προσφυγικής Tαυτότητας, 
που φέρει σφραγίδα ελέγχου με ημερομηνία 1.1.1983 και 
μετά απαιτούνται:
• Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης
• Oι αριθμοί Δελτίων Tαυτότητας όλων των μελών της 

οικογένειας
• Πιστοποιητικά Γέννησης παιδιών
• Όταν ο εκτοπισθής, που είναι ήδη κάτοχος προσφυγικής 

ταυτότητας, αποκτήσει επιπρόσθετα παιδιά μετά την 
έκδοση της προσφυγικής ταυτότητάς του, μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για προσθήκη των ονομάτων των 
παιδιών στην Προσφυγική Tαυτότητα

Έκδοση Πιστοποιητικού Eκτοπισμένης 
Οικογένειας

Tο Πιστοποιητικό Eκτοπισμένης Οικογένειας, χορηγείται στον 
κάτοχο έγκυρης Προσφυγικής Tαυτότητας, για επιβεβαίωση της 
σύνθεσης και των στοιχείων των μελών της οικογένειάς του.

Διαβατήρια

Κυπριακά διαβατήρια εκδίδονται μόνο για Κύπριους 
πολίτες. Όλοι οι απόδημοι Κύπριοι που δεν είναι Κύπριοι 
υπήκοοι (π.χ. εκείνοι που γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά 
τις 16 Αυγούστου 1960 ή εκείνοι που μετανάστευσαν πριν 
από τις 16 Αυγούστου 1955) πρέπει να αποκτήσουν την 
κυπριακή ιθαγένεια προτού υποβάλουν αίτηση για κυπριακό 
διαβατήριο. Οι απόδημοι Κύπριοι πρέπει να αποταθούν στις 
Κυπριακές Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό. 

Τα διαβατήρια που εκδίδονται περιλαμβάνουν τα βιομετρικά 
στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) 
καθώς και την υπογραφή του κατόχου τους. Τονίζεται πως, 

Καθυστερημένες εγγραφές γεννήσεων
Για τις περιπτώσεις εγγραφών γεννήσεων μετά την εκπνοή 
της περιόδου των τριών μηνών από την γέννηση, όπως αυτό 
καθορίζεται από τον νόμο, χρειάζονται τα πιο κάτω:

• Ένορκη δήλωση σε καθορισμένο έντυπο
• Έντυπο εγγραφής γεννήσεως συμπληρωμένο 
• Επιβαρυντικό Τέλος: €30 για περίοδο 6 μηνών και μετά 

την πάροδο 6 μηνών το τέλος θα ανέρχεται σε €60. 

Αίτηση για επανέκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως θα 
μπορεί να υποβληθεί από τις αρχές Μαΐου 2017 και μέσω 
του διαδικτυακού συστήματος η ΣΑΠ. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/612E65E-
836F54AE0C22580FF0024832B?OpenDocument 

Έκδοση/Αντικατάσταση Προσφυγικής 
Ταυτότητας

Εκτοπισμένοι θεωρούνται:
• Tα άτομα εκείνα που, πριν και μέχρι την εισβολή 

είχαν τη συνήθη διαμονή τους σε οποιαδήποτε 
τουρκοκρατούμενη περιοχή

• Tα πρόσωπα, τα οποία πριν και μέχρι την εισβολή είχαν 
τη μόνιμη κατοικία τους στις ελεύθερες περιοχές, λόγω 
του επαγγέλματός τους, αλλά το σπίτι ή/και γενικά η 
περιουσία τους ήταν στις κατεχόμενες περιοχές

• Πρόσωπα τα οποία πριν και μέχρι την εισβολή είχαν 
την προσωρινή κατοικία τους στο εξωτερικό, λόγω 
υποχρέωσης που απέρρεε από μόνιμο ή με σύμβαση 
διορισμό που τους προσφέρθηκε, ενόσω διέμεναν στην 
Kύπρο και εφόσον δεν ήταν μετανάστες

Απαιτούμενα έγγραφα:
Στην περίπτωση αιτήσεων έκδοσης Προσφυγικής 
Tαυτότητας για πρώτη φορά (NEA) ο αιτητής πρέπει να 
υποβάλει τα πιο κάτω:
• Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης. (Μπορείτε 

να τη βρείτε ηλεκτρονικά εδώ: (www.moi.gov.
cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/C8A3EF1183A59B-
69C2257D1E001EA99F?OpenDocument) 

• Πιστοποιητικό Γάμου/Aρραβώνων/Δημοσίευμα 
Eφημερίδας για υπόσχεση γάμου

• Πιστοποιητικό γέννησης

Σημειώστε ότι…
H έκδοση και η αντικατάσταση Προσφυγικής 
Ταυτότητας, καθώς και η έκδοση Πιστοποιητικού 
Eκτοπισμένης Oικογένειας γίνονται δωρεάν.
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για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του αιτητή, τα δακτυλικά αποτυπώματα που 
λαμβάνονται διαγράφονται από τα αρχεία του Τμήματος 
εντός 48 ωρών από την έκδοση του διαβατηρίου.

Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Διαβατηρίου Ενήλικα
• Για την απόκτηση ή ανανέωση διαβατηρίου τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
στον καθορισμένο τύπο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις 
Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία)

• Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου 
από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους 
λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και 
δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε 
περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος 
φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές

• Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει 
να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, που ανέρχονται στα €70

• Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από 
πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια 
μέσω πολιτογράφησης ή εγγραφής και δεν έχει ακόμα 
αποκτήσει Δελτίο Ταυτότητας, τότε κατά την υποβολή της 
αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του 
εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο 
εξωτερικό)

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή η 
εγγραφή

Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Διαβατηρίου 
Περιορισμένης Ισχύος σε Ανήλικο
Για την απόκτηση ή ανανέωση διαβατηρίου περιορισμένης 
χρονικής ισχύος σε ανήλικο, υποβάλλεται αίτηση στον 
καθορισμένο τύπο: 
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη 
(ταχυδρομεία), με την καταβολή τέλους ύψους €45

• Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να 
υπογράφεται και από τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα, 
ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής. Σε περίπτωση 
που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται στο εξωτερικό, η 
αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται 
από τον γονέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία και θα 
πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή συγκατάθεση του 

γονέα που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι συγκατατίθεται 
στην έκδοση διαβατηρίου του ανήλικου παιδιού του. Η 
συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από 
την Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας

• Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα 
υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει 
την κηδεμονία και γονική μέριμνα και με την αίτηση θα 
πρέπει να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου για την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα

• Τονίζεται πως, κατά την υποβολή της αίτησης 
λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους 
και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά 
στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και 
η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση, που ο αιτητής 
επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή 
πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές

• Σε περίπτωση που ο ανήλικος κατά την υποβολή της 
αίτησης δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της 
ηλικίας του, τότε λαμβάνεται μόνο η φωτογραφία του

• Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από 
πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω 
πολιτογράφησης και δεν έχει ακόμα αποκτήσει Δελτίο 
Ταυτότητας, τότε κατά την υποβολή της αίτησης θα 
πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του 
εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο 
εξωτερικό)

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης

Σημειώστε ότι…
Για ταχεία έκδοση διαβατηρίου τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον 
καθορισμένο τύπο (M.9G/T). Οι αιτήσεις γίνονται 
μόνο στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία. 
Για την ταχεία έκδοση τηρείται η ίδια ακριβώς 
διαδικασία και ισχύουν οι ίδιοι όροι, με διαφορά το 
κόστος έκδοσης, το οποίο ανέρχεται στα €120.
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Αίτηση για αντικατάσταση Διαβατηρίου λόγω απώλειας ή 
κλοπής ή φθοράς
Για αντικατάσταση διαβατηρίου λόγω απώλειας ή κλοπής  
ή φθοράς θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον  
καθορισμένο τύπο:
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, 

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα 
Πολίτη (ταχυδρομεία)

• Σε περίπτωση που έχετε απωλέσει το διαβατήριό σας 
ή έχει κλαπεί, θα πρέπει να κάνετε καταγγελία στην 
Αστυνομία για την απώλεια/κλοπή καθώς και Ένορκο 
Δήλωση στο Δικαστήριο και θα πρέπει να υποβάλετε 
τα έγγραφα αυτά μαζί με την αίτησή σας. Τονίζεται 
πως για τους ανηλίκους ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο σχετικά με τις 
υπογραφές των γονέων

• Κατά την υποβολή αίτησης λαμβάνονται επί τόπου 
από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους 
λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και 
δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. 
Σε περίπτωση, που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει 
ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές

• Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να 
καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
και είναι διπλάσια των προβλεπόμενων τελών, δηλαδή 
ανέρχονται σε €140 για ενήλικες και €90 για ανηλίκους

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση 
Διαβατηρίου κατοίκου εξωτερικού
Για τους Κύπριους κάτοικους εξωτερικού, ισχύουν όσα 
περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, με τη διαφορά 
ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση 
ή αντικατάσταση διαβατηρίου στις αρχές της Δημοκρατίας. 
Για τους Κύπριους κάτοικους εξωτερικού, ισχύουν όσα 
περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, με τη διαφορά 
ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ή 

αντικατάσταση διαβατηρίου στις πιο κάτω προξενικές αρχές της 
Δημοκρατίας:

1. Ελλάδα: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα και 
Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

2. Ηνωμένο Βασίλειο: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο 
Λονδίνο

3. Γαλλία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι
4. Γερμανία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο
5. Ολλανδία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Χάγη
6. Σουηδία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
7. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Πρεσβεία της 

Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον και Γενικό Προξενείο 
της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη

8. Αυστραλία: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην 
Καμπέρα

9. Νότιος Αφρική: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας 
Πρετόρια

10. Ισραήλ: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ
11. Αίγυπτος: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάιρο
12. Λίβανος: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό
13. Ρωσία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μόσχα
14. Καναδάς: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην 

Οτάβα
15. Αυστρία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βιέννη
16. Σερβία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βελιγράδι
17. Ισπανία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μαδρίτη
18. Ινδία: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο 

Δελχί
19. Κατάρ: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ντόχα

Έκδοση και παραλαβή Διαβατηρίων
Όλα τα διαβατήρια εκδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία του 
Τμήματος στη Λευκωσία. Μπορείτε να παραλάβετε το 
διαβατήριό σας, μόνο από το σημείο όπου είχατε υποβάλει 
την αίτησή σας
• Προτρέπετε όπως αποτείνεστε για παραλαβή του 

διαβατηρίου όχι νωρίτερα από δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

• Τα διαβατήρια ταχείας έκδοσης εκδίδονται εντός 48 
ωρών από την υποβολή της αίτησης

• Σε περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε από κάτοικο 
εξωτερικού, η παραλαβή του διαβατηρίου μπορεί να 
γίνει 2-3 μήνες μετά την υποβολή αίτησης, από την 
προξενική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση

• Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησής σας, 
θα ενημερωθείτε για το χρόνο ο οποίος θα απαιτηθεί για 
την έκδοση

Σημειώστε ότι…
Σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου για δεύτερη 
ή περισσότερες φορές, τα τέλη που καταβάλλονται 
για την απόκτηση διαβατηρίου είναι διπλάσια της 
προηγούμενης για κάθε φορά.
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Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι 
αρμόδιο για την έκδοση δελτίων ταυτότητας σε πολίτες της 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
• Οι ταυτότητες που εκδίδονται περιλαμβάνουν τα 

βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά 
αποτυπώματα) καθώς και την υπογραφή του κατόχου 
τους. Τονίζεται πως, για σκοπούς προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτητή, τα 
δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται διαγράφονται 
από τα αρχεία του Τμήματος εντός 48 ωρών από την 
έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας

• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η απόκτηση 
και κατοχή Δελτίου Ταυτότητας είναι υποχρεωτική για 
οποιοδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας έχει συμπληρώσει 
τα δώδεκα (12) του χρόνια και προαιρετική για άτομα 
μικρότερης ηλικίας

• Για την απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
στον καθορισμένο τύπο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις 
Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία)

• Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου 
από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους 
λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και 

δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. 
Σε περίπτωση, που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει 
ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές

• Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει 
να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, που ανέρχονται στα €30

• Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από 
πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω 
πολιτογράφησης ή εγγραφής, τότε κατά την υποβολή της 
αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του 
εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό)

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή η 
εγγραφή

Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας 
Ενήλικα
Για την απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον 
καθορισμένο τύπο.
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, 

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα 
Πολίτη (ταχυδρομεία). 

• Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου 
από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους 
λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και 
δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. 
Σε περίπτωση, που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει 
ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές. 

• Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει 
να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, που ανέρχονται στα €30. 

• Σε περίπτωση, που η αίτηση υποβάλλεται από 
πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω 
πολιτογράφησης ή εγγραφής, τότε κατά την υποβολή της 
αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του 
εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό)

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή η 
εγγραφή

Σημειώστε ότι…
Η χρονική ισχύς των διαβατηρίων που εκδίδονται 
είναι δέκα (10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) 
χρόνια για ανήλικα πρόσωπα.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Αποτείνεστε στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη 
των Ταχυδρομείων Κύπρου.



38 39

Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας 
Ανηλίκου
Για την απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας ανηλίκου, 
υποβάλλεται αίτηση στον καθορισμένο τύπο: 
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη 
(ταχυδρομεία), με την καταβολή τέλους ύψους €20

 
Ανήλικοι κάτω των 12 ετών
• Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και 

να υπογράφεται και από τους δύο γονείς, πατέρα και 
μητέρα, ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής. 

• Σε περίπτωση, που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται στο 
εξωτερικό, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να 
υπογράφεται από τον γονέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία 
και θα πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή συγκατάθεση του 
γονέα που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι συγκατατίθεται στην 
έκδοση Δελτίου Ταυτότητας του ανήλικου παιδιού του. Η 
συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από 
την Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας

• Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα 
υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει 
την κηδεμονία και γονική μέριμνα και με την αίτηση θα 
πρέπει να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου για την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα

• Τονίζεται, πως κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται 
μόνο η φωτογραφία του ανήλικου. Σε περίπτωση που 
ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, 
αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές

Ανήλικοι άνω των 12 ετών
• Για τα πρόσωπα αυτά, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί 

και να υπογραφεί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς
• Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου 

από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους 
λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και 
δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή.  
Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει 
ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές

• Τονίζεται, πως σε όλες τις περιπτώσεις προσώπων 
που απέκτησαν την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω 
πολιτογράφησης, τότε κατά την υποβολή της αίτησης  
θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του 
εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό)

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση Δελτίου 
Ταυτότητας κατοίκου εξωτερικού
Για τους Κύπριους κάτοικους εξωτερικού, ισχύουν όσα 
περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, με τη διαφορά 
ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ή 
αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας στις πιο κάτω προξενικές 
αρχές της Δημοκρατίας:
1. Ελλάδα: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα και 

Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
2. Ηνωμένο Βασίλειο: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο 

Λονδίνο
3. Γαλλία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι
4. Γερμανία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο
5. Ολλανδία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Χάγη
6. Σουηδία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
7. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Πρεσβεία της 

Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον και Γενικό Προξενείο της 
Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη

8. Αυστραλία: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην 
Καμπέρα

9. Νότιος Αφρική: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας 
Πρετόρια

10. Ισραήλ: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ
11. Αίγυπτος: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάιρο
12. Λίβανος: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό
13. Ρωσία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μόσχα
14. Καναδάς: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην 

Οτάβα
15. Αυστρία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βιέννη
16. Σερβία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βελιγράδι
17. Ισπανία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μαδρίτη
18. Ινδία: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί
19. Κατάρ: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ντόχα

Έκδοση και παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας
Όλα τα Δελτία Ταυτότητας εκδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία 
του Τμήματος στη Λευκωσία:
• Μπορείτε να παραλάβετε την Ταυτότητά σας, μόνο από 

το σημείο όπου είχατε υποβάλει την αίτησή σας. 
• Προτρέπεται όπως αποτείνεστε για παραλαβή του 

Δελτίου Ταυτότητας όχι νωρίτερα από δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της 
αίτησής σας, θα ενημερωθείτε για το χρόνο ο οποίος θα 
απαιτηθεί για την έκδοση

• Σε περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε από κάτοικο 
εξωτερικού, η παραλαβή του Δελτίου Ταυτότητας μπορεί 
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συμπληρωματικού Eκλογικού Kαταλόγου, για τυχόν 
ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο

• Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, τα Eκλογικά 
Bιβλιάρια εκδίδονται άμεσα, και από τα κατά τόπους 
Γραφεία των Eπαρχιακών Διοικήσεων

Απαιτούμενα έγγραφα:
Για εγγραφή στον Eκλογικό Kατάλογο και έκδοση  
Eκλογικού Bιβλιαρίου:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για εγγραφή στον 

Eκλογικό Kατάλογο
• Mια φωτογραφία (αν παρουσιαστεί ο αιτητής 

αυτοπροσώπως μπορεί να φωτογραφηθεί δωρεάν, 
χωρίς να είναι απαραίτητο να προσκομίσει φωτογραφία)

• Πιστοποίηση από τον Kοινοτάρχη της περιοχής 
διαμονής του εκλογέα, μόνο στην περίπτωση που δεν θα 
παρουσιαστεί αυτοπροσώπως

• Για να θεωρείται κάποιος ότι είναι μέλος θρησκευτικής 
ομάδας (Λατίνων, Mαρωνιτών, Aρμενίων) και να 
ενημερωθεί ανάλογα ο Eκλογικός Kατάλογος, απαιτείται 
βεβαίωση από την εκκλησία του

Για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέα:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για αλλαγή διεύθυνσης
• Eκλογικό Bιβλιάριο
• Mια φωτογραφία (αν παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ο 

αιτητής μπορεί να φωτογραφηθεί δωρεάν, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να προσκομίσει φωτογραφία)

• Πιστοποίηση Kοινοτάρχη όπου ο εκλογέας έχει μετοικήσει

Για αλλαγή ονόματος εκλογέα και άλλων στοιχείων:
• Συμπληρωμένο έντυπο σχετικής αίτησης
• Eκλογικό Bιβλιάριο
• Πιστοποιητικό γάμου ή διαζυγίου στις περιπτώσεις 

γυναικών
• Mια φωτογραφία (αν παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ο 

αιτητής μπορεί να φωτογραφηθεί δωρεάν, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να προσκομίσει φωτογραφία)

Για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων να προσκομίζονται 
ανάλογα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως:
• Για αλλαγή θρησκευτικής ομάδας, βεβαίωση από την 

εκκλησία
• Για αλλαγή τόπου εκτοπισμού ή προσθήκη του τόπου 

εκτοπισμού, αντίγραφο της προσφυγικής ταυτότητας με 
ημερομηνία ελέγχου 1.1.83 και μετά

• Για αλλαγή ημερομηνίας γέννησης, Πιστοποιητικό Γέννησης

να γίνει 2-3 μήνες μετά την υποβολή αίτησης, από την 
προξενική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση

Χρονική ισχύς Δελτίου Ταυτότητας
Η χρονική ισχύς των ταυτοτήτων που εκδίδονται είναι δέκα 
(10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) χρόνια για ανήλικα 
πρόσωπα

Εκλογικοί κατάλογοι
Για εγγραφή στο μόνιμο Eκλογικό Kατάλογο, η οποία 
παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές μας 
εκλογές, και απόκτηση Eκλογικού Bιβλιαρίου ο αιτητής 
απαραίτητα πρέπει να είναι Kύπριος Πολίτης, να έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι 
μόνιμος κάτοικος Κύπρου, τους τελευταίους έξι μήνες πριν 
από την υποβολή της αίτησης. 

Έκδοση Εκλογικών Βιβλιαρίων
Tα Eκλογικά Bιβλιάρια εκδίδονται από την Κεντρική 
Υπηρεσία Εκλογών:
• Tα Eκλογικά Bιβλιάρια των νέων εκλογέων, τα 

ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκάστοτε 
συμπληρωματικό Eκλογικό Kατάλογο, που καταρτίζεται 
κάθε τρεις μήνες, εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία 
Εκλογών, μετά την ανάρτηση και επιθεώρηση του 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Αποτείνεστε στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη 
των Ταχυδρομείων Κύπρου.

Σημειώστε ότι…
Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν και με το δελτίο 
ταυτότητάς τους. 
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Για έκδοση Eκλογικού Bιβλιαρίου λόγω απώλειας:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για έκδοση Eκλογικού 

Bιβλιαρίου λόγω απώλειας
• Mια φωτογραφία (αν παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ο 

αιτητής μπορεί να φωτογραφηθεί δωρεάν, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να προσκομίσει φωτογραφία)

• Tέλος έκδοσης €8.54

Για αντικατάσταση Eκλογικού Bιβλιαρίου λόγω φθοράς:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για έκδοση εκλογικού 

βιβλιαρίου λόγω φθοράς
• Mια φωτογραφία (αν παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ο 

αιτητής μπορεί να φωτογραφηθεί δωρεάν, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να προσκομίσει φωτογραφία)

• Tο φθαρμένο βιβλιάριο
• Tέλος έκδοσης €8.54

Για αντικατάσταση Eκλογικού Bιβλιαρίου λόγω συμπλήρωσης 
των σελίδων:
• Συμπληρωμένο έντυπο σχετικής αίτησης
• Mια φωτογραφία (αν παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ο 

αιτητής μπορεί να φωτογραφηθεί δωρεάν, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να προσκομίσει φωτογραφία)

• Tο Eκλογικό Bιβλιάριο
• Tο νέο Eκλογικό Bιβλιάριο στην περίπτωση αυτή 

εκδίδεται ατελώς

Για προσθήκη σελίδων:
• Προσθήκη σελίδων γίνεται δωρεάν σε όλες τις 

Eπαρχιακές Διοικήσεις και στο Tμήμα Aρχείου 
Πληθυσμού και Mετανάστευσης, αφού προσκομισθούν 
τα Eκλογικά Bιβλιάρια

Αίτηση για επανέκδοση εκλογικού βιβλιαρίου θα μπορεί 
να υποβληθεί από τις αρχές Μαΐου 2017 και μέσω του 
διαδικτυακού συστήματος η-ΣΑΠ. Για περισσότερες 
πληροφορίες στη σελίδα:
www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/ 
612E65E836F54AE0C22580FF0024832B?OpenDocument 

Σημειώστε ότι…
H έκδοση του εκλογικού βιβλιαρίου και οι 
τροποποιήσεις γίνονται δωρεάν.

Σχετικά έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στις Επαρχιακές 
Διοικήσεις, στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του 
Υπουργείου Εσωτερικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη ( ΚΕΠ ).

Αλλαγή Ονόματος Κύπριου πολίτη που 
γεννήθηκε είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό

Αίτηση για αλλαγή ονόματος ή/και επιθέτου μπορούν να 
υποβάλουν άτομα τα οποία είναι Κύπριοι πολίτες. Για την 
αλλαγή θα πρέπει να υποβληθούν:
• Επιστολή με την οποία να ζητείται η αλλαγή και να 

εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αλλαγή
• Ένορκη Δήλωση ενώπιον Προξενικού Λειτουργού (για 

το εξωτερικό) ή Πρωτοκολλητή κυπριακού Δικαστηρίου 
σε καθορισμένο έντυπο

Στις περιπτώσεις που ζητείται αλλαγή ονόματος ή/
και επιθέτου ανηλίκου η Ένορκη Δήλωση θα πρέπει να 
υπογράφεται και από τους δύο γονείς εκτός και αν έχει 
δοθεί, βάσει δικαστικού διατάγματος, η αποκλειστική 
γονική μέριμνα στον ένα γονέα. Σε αυτή την περίπτωση 
φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης θα 
πρέπει να επισυνάπτεται:
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό απόκτησης της κυπριακής 

υπηκοότητας (όπου εφαρμόζεται) ή πρωτότυπο 
Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ

Έκδοση Πιστοποιητικού Θανάτου

Τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται από όλες τις Επαρχιακές 
Διοικήσεις, ανεξάρτητα από την επαρχία στην οποία έχει 
επισυμβεί ο θάνατος αφού συμπληρωθεί το απαραίτητο 
έντυπο θανάτου και προσκομιστεί ιατρικό πιστοποιητικό 
θανάτου.Καταβαλλόμενο τέλος 5 ευρώ για κάθε πιστοποιητικό.
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Για τις περιπτώσεις εγγραφών θανάτων μετά την εκπνοή της 
περιόδου τους ενός έτους, όπως αυτό καθορίζεται από τον 
νόμο, χρειάζονται τα πιο κάτω:
• Ένορκη δήλωση
• Έντυπο εγγραφής θανάτου συμπληρωμένο
• Πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό ή ιερέα
• Καταβαλλόμενο τέλος για εγγραφή θανάτου με 

καθυστέρηση πέραν των 12 μηνών: 30 ευρώ

Πολιτικοί Γάμοι

Γραφεία έκδοσης Πιστοποιητικού Ελευθερίας
• Το Πιστοποιητικό Ελευθερίας εκδίδεται από το Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης με την 
υποβολή των πιο κάτω εγγράφων και την καταβολή 
σχετικού τέλους.

• Για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της πιο 
πάνω βεβαίωσης είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και 
οι 2 αιτητές προσωπικά.

• Για Κύπριους που διαμένουν στο εξωτερικό οι αιτήσεις 
θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Πρεσβείες και 
Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την 
έκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου:

Κύπριοι
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή
• Διαβατήριο ή πολιτική ταυτότητα
• ΄Ενορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την 

οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/
χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να 
δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου 
δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει 
να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο 
προτίθεται να συνάψει γάμο

• Σε περίπτωση που ήταν ξανά παντρεμένος:
• Τελεσίδικο διαζύγιο από το Οικογενειακό Δικαστήριο, 

αφού πέρασαν 42 μέρες από την έκδοση του ή
• Θρησκευτικό διαζύγιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Κύπρου, αν εκδόθηκε πριν το 1990
• Σε περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου του 

συζύγου από Επαρχιακή Διοίκηση
• Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά 

αίτησης και έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού

Τρίτες χώρες
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή
• Άδεια Προσωρινής Παραμονής που η ισχύς της να 

μην είναι μικρότερη του ενός μήνα την ημέρα που 
υποβάλλει την αίτηση για βεβαίωση μη τέλεσης γάμου. 
Στην περίπτωση που η Άδεια Προσωρινής Παραμονής 
έχει ισχύ μικρότερη από ένα μήνα (έστω και μια μέρα) 
κατά την υποβολή της πιο πάνω αίτησης να προσκομίζει 
και απόδειξη πληρωμής νέας αίτησης για Άδεια 
Προσωρινής Παραμονής στη Δημοκρατία

• Ένορκη δήλωση, που να περιγράφει σαφώς την 
οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/
χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας, θα πρέπει να 
δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου 
δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει 
να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο 
προτίθεται να συνάψει γάμο

• Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου από την αρμόδια αρχή 
της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και 
δεόντως επικυρωμένο

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος: Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Τ.Θ.25196, 1307 
Λευκωσία, Κύπρος.

Διεύθυνση γραφείων Τμήματος: Χείλωνος, 1457 
Λευκωσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 804400

Τηλεομοιότυπο (φαξ) αρχείου Γενικής Πολιτικής: 
+357 22 804507

Τηλεομοιότυπο αρχείου (φαξ) Αιτήσεων-Επιστολών: 
+357 22 804507

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: migration@crmd.moi.gov.cy 

Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/
crmd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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• Σε περίπτωση διαζυγίου, πιστοποιητικό διαζυγίου 
με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως 
επικυρωμένο

• Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του 
συζύγου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και 
δεόντως επικυρωμένο

• Έγκυρο διαβατήριο
• Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά 

αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης

Ευρωπαίοι
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από  

τον αιτητή
• ΄Έγκυρη Βεβαίωση Εγγραφή (Yellow Slip)
• ΄Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την 

οικογενειακή του κατάσταση(άγαμος/διαζευγμένος/
χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να 
δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου 
δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει 
να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο 
προτίθεται να συνάψει γάμο

• Έγκυρο διαβατήριο
• Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου, από την αρμόδια αρχή 

της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά/
αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο

• Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου με επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά/αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο.

• Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του 
συζύγου μεταφρασμένο στα ελληνικά και δεόντως 
επικυρωμένο

• Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά 
αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης

Για την περίπτωση της Ουκρανίας:
Σε συνάντηση με εκπρόσωπο της Ουκρανικής Πρεσβείας 
συμφωνήθηκε όπως οι Ουκρανοί υπήκοοι μαζί με την αίτησή 
τους για έκδοση Βεβαίωσης μη τέλεσης προηγούμενου 
γάμου επισυνάπτουν τη Βεβαίωση μη εγγεγραμμένου 
γάμου από την Ουκρανική Πρεσβεία σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο προξενικών υποθέσεων, 
καθώς και το πιστοποιητικό, το οποίο θα αποστέλλεται με 
τηλεομοιότυπο (φαξ) από την τοπική Αρχή της χώρας τους 
προς την Πρεσβεία. 

Για την Αγγλία και τη Σλοβακία
Σε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρόξενο της Βρετανικής 
Υπάτης Αρμοστείας, και με την Πρέσβειρα της Σλοβακίας 

συμφωνήθηκε όπως οι Βρετανοί υπήκοοι που σκοπεύουν 
να συνάψουν πολιτικό γάμο στην Κυπριακή Δημοκρατία 
προσκομίζουν πιστοποιητικό ελευθερίας με τη σφραγίδα 
APOSTILE από το Γραφείο Γενικού Ληξιαρχείου (General 
Register Office), ή το Δήμο της περιοχής που μένουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και οι Σλοβάκοι υπήκοοι 
από το Δήμο της περιοχής που μένουν στη χώρα τους 
επιβεβαιωμένο με τη σφραγίδα ΑPOSTILE. 
Στην ίδια συνάντηση με τους πιο πάνω αποφασίστηκε 
Πιστοποιητικό Ελευθερίας δεν χρειάζεται:
• Όταν κάποιος έρθει στην Κύπρο με Τουριστικό Πακέτο 

Γάμου (Marriage Tour Package), δηλαδή να συνάψει 
πολιτικό γάμο και ακολούθως να αναχωρήσει από την 
Κυπριακή Δημοκρατία

• Όταν ο υπήκοος των δύο πιο πάνω χωρών διαμένει 
νόμιμα και αδιάλειπτα στην Κυπριακή Δημοκρατία για 
τουλάχιστον τρία χρόνια

Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης

Πολιτική Συμβίωση συνάπτεται ενώπιον του Ληξίαρχου 
της επαρχίας διαμονής ενός εκ των ενδιαφερομένων 
προσώπων, στη παρουσία δύο μαρτύρων.

Για τη σύναψη απαιτείται υποβολή συγκεκριμένου 
συμπληρωμένου εντύπου που να συνοδεύεται από 
προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, ένορκη δήλωση και 
πιστοποιητικό ελευθερίας. Το τέλος σύναψης ανέρχεται 
στα 90 ευρώ. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη σύναψη 
πολιτικής συμβίωσης μπορείτε να τα βρείτε ηλεκτρονικά 
στον σύνδεσμο: www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/
All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE?OpenDocu-
ment ή στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.

Σημειώστε ότι…
Όλα τα απαιτούμενα έντυπα κι αιτήσεις για τη 
σύναψη πολιτικού γάμου βρίσκονται στον σύνδεσμο:
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/
All/12A0C4FE1849410AC2257D1E001EE8E3? 
OpenDocument
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Σύστημα του Αρχείου Πληθυσμού

Το η-ΣΑΠ είναι το ηλεκτρονικό Σύστημα του Αρχείου 
Πληθυσμού, με την εγγραφή σας στο οποίο θα μπορείτε 
από όπου κι αν βρίσκεστε, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, να 
υποβάλετε συγκεκριμένες αιτήσεις που αφορούν το Αρχείο 
Πληθυσμού μέσω διαδικτύου.

Αιτήσεις που μπορούν να υποβληθούν μέσω του η-ΣΑΠ
Μέσω του η-ΣΑΠ μπορούν να υποβληθούν διαδικτυακά οι 
πιο κάτω αιτήσεις:
• Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων
• Αλλαγή Διεύθυνσης Επικοινωνίας
• Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής
• Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας
• Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού 

Πιστοποιητικού Γεννήσεως

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) 

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Αριάδνη) 
σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) που είναι διαθέσιμες από την 
Κυπριακή Δημοκρατία μέσω διαδικτύου. Ιδιώτες και 
Οργανισμοί πρέπει να εγγραφούν για να είναι δυνατή η 
σύνδεση στην Αριάδνη. 

Με την εγγραφή σας στην Αριάδνη είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους 
διαδικτυακά χωρίς να απαιτείται η επί τόπου μετάβαση σε 
κρατικές υπηρεσίες. 

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εγγραφή - Ταυτοποίηση Κυπρίων που 
βρίσκονται στο εξωτερικό

Για το εξωτερικό ο τρόπος ταυτοποίησης Κυπρίων Πολιτών 
γίνεται με τη μετάβαση τους στην Πρεσβεία/Προξενείο της 
xώρας που βρίσκονται.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τους πολίτες 
είναι τα πιο κάτω:
1. Ο πολίτης κάνει online εγγραφή στο ΑΡΙΑΔΝΗ στο www.

ariadni.gov.cy
2. Το ΑΡΙΑΔΝΗ αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο 

οποίο αναγράφεται ο 16ψήφιος μοναδικός αριθμός του 
Προφίλ

3. Ο πολίτης ενεργοποιεί το Προφίλ πατώντας στο 
σύνδεσμο που βρίσκεται στο email (μέσα σε 15 λεπτά. 
Διαφορετικά το προφίλ διαγράφεται και θα χρειαστεί να 
επαναληφθεί η διαδικασία)

4. Ο πολίτης μεταβαίνει στην Πρεσβεία μαζί με το 
εκτυπωμένο email, όπου φαίνεται ο 16ψήφιος αριθμός 
του Προφίλ, την Κυπριακή Πολιτική Ταυτότητα του 
και για όσους έχουν τον αριθμό των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΑΚΑ)

5. Ο λειτουργός στην Πρεσβεία ταυτοποιεί τον πολίτη

Σημειώστε ότι…
Για ορισμένες η-Υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή 
σε αυτές, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνώριση 
του χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα, όπου 
διεκπεραιώνεται η συγκεκριμένη η-Υπηρεσία.
Εφόσον γίνει ταυτοποίηση του Προφίλ σας, 
η έγγραφή σε η-Υπηρεσίες γίνεται από τον 
σύνδεσμο “Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες” στο πάνω 
μέρος του “Καταλόγου η-Υπηρεσιών” ή από 
τον σύνδεσμο “Διαχείριση Προφίλ” στο πάνω 
δεξιά μέρος της οθόνης και στην συνέχεια από 
τον σύνδεσμο “Διαχείριση η-Υπηρεσιών” και 
ακολούθως “Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες”.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Επισκεφθείτε το www.ariadni.gov.cy Από την 
αρχική σελίδα επιλέξετε τον σύνδεσμο «Μάθετε 
Περισσότερα»
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Πρόσβαση στο η-ΣΑΠ
Η πρόσβαση στο η-ΣΑΠ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της 
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Εγγραφή στο η-ΣΑΠ
Για να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μέσω του 
η-ΣΑΠ, απαιτείται εγγραφή. Η εγγραφή γίνεται μέσω της 
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» 
της οποίας πρέπει να ακολουθήσει επιβεβαίωση στοιχείων 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη με την επίδειξη δελτίου 
ταυτότητας. Με την εγγραφή σας θα εφοδιαστείτε με τους 
κωδικούς πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την ίδια εγγραφή μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις 
υπηρεσίες της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας 
«ΑΡΙΑΔΝΗ». Αν έχετε ήδη εγγραφεί στην «ΑΡΙΑΔΝΗ» δεν 
απαιτείται νέα εγγραφή για χρήση του η-ΣΑΠ.

Κατά την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε και τον 
τρόπο με τον οποίο θέλετε να παραλάβετε το έγγραφό σας:
• Ταχυδρομικώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό χωρίς 

επιπλέον επιβάρυνση
• Αυτοπροσώπως από το γραφείο που θα επιλέξετε εσείς

Σημειώστε ότι…
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα 
πρέπει να καταβάλετε τα σχετικά τέλη, με τη 
χρήση τραπεζικής κάρτας.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/
All/612E65E836F54AE0C22580FF0024832B? 
OpenDocument
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΗ
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) 

Ο θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι 
ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δημόσιας 
Διοίκησης στη Κύπρο, που λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη 
και είναι σε θέση να παρέχει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Στα ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά 
να λάβουν πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη 
για πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου από 
ένα και μόνο σημείο επαφής. Τα ΚΕΠ λειτουργούν υπό την 
εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
του Υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι σήμερα, λειτουργούν 
Παγκύπρια δέκα ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ σήμερα προσφέρουν περισσότερες από 70 
υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
των ακόλουθων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών: 
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων και Τμήμα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο 
Άμυνας και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ διαχωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες:
• Υπηρεσίες που παρέχονται επιτόπου, όπως, π.χ. έκδοση 

Πιστοποιητικού Γέννησης και Θανάτου, έκδοση Κάρτας 
Νοσηλείας και έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 
Ασθένειας

• Υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις 
και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για 
επεξεργασία και διεκπεραίωση, όπως, παραλαβή αίτησης 
για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας και Διαβατηρίου, 

αίτησης για Άδεια Οδηγού, αιτήσεων για επιδόματα 
και βοηθήματα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αίτησης για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κτλ

Σημειώστε ότι…
Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα ΚΕΠ 
είναι συνεχές από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το 
απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
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 Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΚΕΠ Διεύθυνση Τηλέφωνο 
επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λευκωσία 1 Γεωργίου Σεφέρη 2415 Έγκωμη +357 22 446686 kep@papd.mof.gov.cy

Λευκωσία 2 Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 
36 1065 Λευκωσία

+357 22 419191 kepnicosia2@papd.mof.gov.cy

Λευκωσία 3 Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – 
Λεμεσού παρά ΓΝ Λευκωσίας
2031 Στρόβολος

+357 22 552400 kepnicosia3@papd.mof.gov.cy

Λεμεσός Σπύρου Αραούζου 21
3036 Λεμεσός 

+357 25 829129 keplimassol@papd.mof.gov.cy

Λάρνακα Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 42
6057 Λάρνακα

+357 24 815555 keplarnaca@papd.mof.gov.cy

Αμμόχωστος Ελευθερίας 83
5380 Δερύνεια

+357 23 300300 kepammochostos@papd.mof.gov.cy

Πάφος Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 62
 8021 Πάφος 

+357 26 822400 keppafos@papd.mof.gov.cy

Κολόσσι Αμμοχώστου 67 
4636 Κολόσσι

+357 25 824300 kepkolossi@papd.mof.gov.cy

Πόλη Χρυσοχούς Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1
8820 Πόλη Χρυσοχούς 

+357 26 821888 keppolis@papd.mof.gov.cy

Πελένδρι Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 70
4878 Πελένδρι 

+357 25 813400 keppelendri@papd.mof.gov.cy
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Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης (ΚΤΕ)  
για τη Δημόσια Διοίκηση 

Υπηρεσίες Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για τη 
Δημόσια Διοίκηση παρέχονται από 15/10/2018 από 
Ανάδοχο μέσω του κεντρικού τετραψήφιου αριθμού 
1434 (όταν ο πολίτης βρίσκεται στο εξωτερικό, μπορεί 
να καλεί τον αριθμό +357 25 961475), με ωράριο από τις 
8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ., επτά μέρες την εβδομάδα. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό αφορούν στις 
εξής:

• Τηλεφωνική πληροφόρηση και πληροφόρηση μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος στο email:  
queue@ktegovcy.com για τις διαδικασίες του 
δημοσίου, οι οποίες είναι αναρτημένες στην 
Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας 
(ΑΡΙΑΔΝΗ) και περιλαμβάνουν Γενικής Φύσεως 
Πληροφόρηση (π.χ. πληροφορίες για τις 
προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 
τέλη κτλ)

• Τηλεφωνική πληροφόρηση και πληροφόρηση 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: emailqueue@ktegovcy.com για την 
πρόοδο των αιτημάτων των πολιτών (ολοκληρώθηκε, 
εκκρεμεί, εγκρίθηκε κτλ) για τις υπηρεσίες, για τις 
οποίες υπάρχει σχετική πληροφόρηση στην ΑΡΙΑΔΝΗ, 
νοουμένου ότι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες 
στην ΑΡΙΑΔΝΗ. Στο παρόν στάδιο, αυτή αφορά στη 
φοιτητική χορηγία (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας), καθώς και σε χορηγίες/
επιδόματα/βοηθήματα/συντάξεις κτλ των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιδομάτων Προνοίας και του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

• Καταγραφή/προώθηση στα αρμόδια Τμήματα 
ερωτημάτων/πληροφόρησης μέσω του συστήματος 
διαχείρισης αιτημάτων (Σύστημα ticketing) του ΚΤΕ, 
για τα οποία ο Ανάδοχος δεν έχει στη διάθεσή του την 
απαραίτητη πληροφόρηση

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας 
Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας

Το Σχέδιο
Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.) 
εφαρμόζει το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχομένης ή Απροσπέλαστης 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας, μέσω του οποίου παραχωρεί δάνεια 
σε δικαιούχα πρόσωπα.

Οι απόδημοι Κύπριοι δεν καλύπτονται από το Σχέδιο, εκτός 
αν έχουν επαναπατριστεί και καταστεί μόνιμοι κάτοικοι 
Κύπρου. Επαναπατρισθέντες, που υποβάλλουν αίτηση για 
το Σχέδιο, πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

Σκοποί του Σχεδίου
• Σπουδαστικά Δάνεια: σε αναγνωρισμένα ή 

εγγεγραμμένα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
στην Κύπρο ή το εξωτερικό και σε δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό

• Δάνεια για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων 
Επιστημόνων: ηλικίας μέχρι 40 ετών για αγορά 
εξοπλισμού για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης

• Δάνεια για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση: για την 
έναρξη ή την επέκταση της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας (αγορά εξοπλισμού, κεφάλαιο κίνησης 
και την απόκτηση ή/και επέκταση επαγγελματικής 
στέγης - έχει ανασταλεί η λειτουργία του)

• Δάνεια για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: για σοβαρές ή 
μόνιμες παθήσεις, των οποίων η θεραπεία είναι δαπανηρή

• Δάνεια σε Νέα Ζευγάρια: που υποβάλλουν αίτηση στον 
Κ.Φ. εντός 30 μηνών από τον γάμο τους (έχει ανασταλεί 
η λειτουργία του)

• Επιδότηση Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων: που 
συνάπτουν αιτητές από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα για απόκτηση ή/και επιδιόρθωση στέγης για 
ιδιοκατοίκηση

• Επιδότηση Επιτοκίου Επαγγελματικών Δανείων: που 
συνάπτουν αιτητές από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα για τη δημιουργία ή επέκταση της επιχείρησής 
τους, (αγορά εξοπλισμού, κεφάλαιο κίνησης, απόκτηση 
ή επιδιόρθωση επαγγελματικής στέγης)
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Δικαιούχα πρόσωπα
Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
Κύπρου και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, ως ακολούθως:
• Πολίτης, ο οποίος αμέσως πριν από την τουρκική 

εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης 
κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας.

• Πολίτης, ο οποίος μετά την τουρκική εισβολή έγινε 
και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή 
απροσπέλαστης περιουσίας κατόπιν κληρονομιάς ή 
δωρεάς. Ο σημερινός ιδιοκτήτης και όλοι οι τυχόν 
προηγούμενοι μετά την εισβολή ιδιοκτήτες πρέπει να 
έχουν μεταξύ τους, καθώς και με τον αμέσως προ 
της εισβολής ιδιοκτήτη, εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας 
κατευθείαν γραμμή συγγένεια ή εκ πλαγίου, μέχρι 3ου 
βαθμού συγγένεια

• Δικαιούχα πρόσωπα είναι επίσης οι σύζυγοι των πιο 
πάνω ιδιοκτητών (σύμφωνα με τις παραγράφους (1) 
& (2)), καθώς και οι απευθείας συγγενείς αίματος ή 
οι συγγενείς εξ υιοθεσίας και οι συγγενείς τους μέχρι 
τρίτου πλαγίου βαθμού, περιλαμβανομένων των 
συζύγων τους

• Πολίτης, ο οποίος μετά την τουρκική εισβολή έγινε 
και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή 
απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας κατόπιν διαλύσεως 
νομικού προσώπου, το οποίο ήταν ο ιδιοκτήτης της 
περιουσίας αυτής αμέσως προ της εισβολής. Ο πολίτης 
είναι δικαιούχος εφόσον (α) ήταν μέτοχος του νομικού 
προσώπου αμέσως πριν από την εισβολή και μέχρι τη 
διάλυσή του μετά την εισβολή ή (β) έγινε μέτοχος μετά 
την εισβολή κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην 
πιο πάνω παράγραφο (2)

• Πολίτης που είναι μέτοχος Κυπριακού νομικού 
προσώπου, το οποίο αμέσως προ της εισβολής ήταν 
και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή 

απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας. Ο πολίτης είναι 
δικαιούχος εφόσον (α) ήταν αμέσως προ της εισβολής 
και συνεχίζει να είναι μέτοχος ή (β) έγινε μέτοχος 
μετά την εισβολή κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται 
στην πιο πάνω παράγραφο (2) και (γ) το νομικό 
πρόσωπο δικαιούται και αποφασίζει να υποθηκεύσει 
την κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιουσία του προς 
όφελος του πολίτη-μετόχου του. Η αξία της περιουσίας 
προς υποθήκευση δεν θα υπερβαίνει κατ’ αναλογία το 
% συμμετοχής του μετόχου σε μετοχικό κεφάλαιο του 
νομικού προσώπου

Βασικές προϋποθέσεις για αποδοχή και εξέταση των αιτήσεων
• Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο σε έντυπα αιτήσεων 

του Κ.Φ., που είναι διαθέσιμα στα Γραφεία του 
Κεντρικού Φορέα και στα Γραφεία των Επαρχιακών 
Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και 
στην Ιστοσελίδα του Κ.Φ.

• Ο αιτητής πρέπει να είναι το δικαιούχο πρόσωπο που θα 
αξιοποιήσει το δάνειο (π.χ. ο φοιτητής, ο στεγαζόμενος 
κτλ). Όταν συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης, πρέπει 
απαραίτητα να φέρει την υπογραφή του αιτητή στη 
σχετική σελίδα του εντύπου

• Να συμπληρώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες 
και στοιχεία και να επισυνάπτονται τα καθοριζόμενα 
πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται στο 
έντυπο αίτησης

Βασικές προϋποθέσεις έγκρισης αιτήσεων
• Να προβάλλεται και πράγματι να συντρέχει εύλογη 

ανάγκη εξυπηρέτησης του αιτητή για το σκοπό που ζητά 
το δάνειο, ώστε ο Κ.Φ. να ικανοποιείται επαρκώς για την 
ύπαρξη του λόγου ή την επιδίωξη του σκοπού για τον 
οποίο ζητείται η δανειοδότηση

• Θα εξετάζεται η δυνατότητα του αιτητή για αποπληρωμή 
του δανείου και κατά πόσο οι εξασφαλίσεις που 
προσφέρει συνάδουν με τους Κανονισμούς και κρίνονται 
ικανοποιητικές

Ύψος δανειοδότησης
• Το ύψος της παρεχόμενης δανειοδότησης μπορεί να 

ανέλθει συνολικά μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί με 
το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης 
ακίνητης περιουσίας του ιδιοκτήτη σε τρέχουσες τιμές 

• Μέσα στο πιο πάνω γενικό πλαίσιο δανειοδότησης, το 
ανώτατο όριο δανείου ή εγγύησης δανείου που μπορεί 
να παραχωρηθεί κατά σκοπό έχει ως εξής:

Σημειώστε ότι…
Κατευθείαν γραμμή συγγένεια σημαίνει πατέρας-
γιος-εγγονός-δισέγγονος. Δευτέρου βαθμού εκ 
πλαγίου συγγένεια σημαίνει: αδελφός προς αδελφό, 
τρίτου βαθμού σημαίνει θείος προς ανεψιό (παιδί 
του αδελφού του θείου).
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(α) Σπουδαστικά δάνεια: μέχρι €105.000 (μη 
πρόσφυγες €105.000 μείον 20%-40%)
(β) Ιατροφαρμακευτικά δάνεια: μέχρι €85.000 (μη 
πρόσφυγες μείον 20%-40%)
(γ) Δάνεια σε Νέα Ζευγάρια: μέχρι €17.000 (μη 
πρόσφυγες μείον 20%-40%)
(δ) Δάνεια για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων 
Επιστημόνων: μέχρι €25.000 (μη πρόσφυγες μείον 
20%-40%)
(ε) Επαγγελματικά δάνεια: μέχρι €70.000 (μη 
πρόσφυγες μείον 20%-40%)

• Στον καθορισμό του ύψους του παρεχόμενου δανείου 
θα λαμβάνονται επίσης υπόψη:
(α) Η σημερινή γενική οικονομική κατάσταση του αιτητή
(β) Η δυνατότητα του αιτητή για αποπληρωμή του 
δανείου
(γ) Η ανάγκη, αιτιολογία και τεκμηρίωση του σκοπού και 
ύψους των δαπανών

Όροι δανειοδότησης
• Το επιτόκιο των δανείων, θα επιχορηγείται από τον Κ.Φ. 

κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες
• Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου μπορεί να είναι 

μέχρι 20 χρόνια. Ωστόσο, για τα δάνεια για επαγγελματική 
δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων, η περίοδος 
αποπληρωμής μπορεί να ανέλθει μέχρι 10 χρόνια. Η 
αποπληρωμή θα γίνεται με ίσες μηνιαίες δόσεις

• Μπορεί να παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι 2 χρόνια, 
κατά την οποία θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι του 
δανείου. Στην περίπτωση των σπουδών, η περίοδος 
χάριτος επεκτείνεται μέχρι τη συνολική κανονική 
διάρκεια των χρόνων, που απαιτούνται για συμπλήρωση 
της σπουδής συν ένα χρόνο και εφόσον η συνολική 
περίοδος χάριτος και αποπληρωμής του δανείου 
δεν θα υπερβαίνει τα 20 χρόνια (για μακροχρόνιες 
και δαπανηρές σπουδές π.χ. Ιατρική, η περίοδος 
αποπληρωμής μπορεί να επεκταθεί πέραν των 20 
χρόνων). Κατά την περίοδο χάριτος, η καταβολή των 
τόκων θα γίνεται με ίσες μηνιαίες δόσεις

• Η παροχή δανείου, θα συνδυάζεται με:
(α) Την υποθήκευση της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης 
ακίνητης περιουσίας στον Κ.Φ.
(β) Την παροχή προσωπικών εγγυήσεων
(γ) Την υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες 
περιοχές, αν ο αιτητής το επιθυμεί

Ύψος Επιδότησης Επιτοκίου Δανείων 
• Στεγαστικά δάνεια: μέχρι €130.000 (μη πρόσφυγες 

€85.000 μείον από 20%-40%)
• Επαγγελματικά δάνεια μέχρι €105.000 (μη πρόσφυγες 

€85.000 μείον από 20%-40%)

Όροι παροχής Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών και 
Επαγγελματικών Δανείων
Το επιτόκιο των δανείων που συνάπτονται από οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα επιχορηγείται από τον 
Κ.Φ. κατά 3.5%. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο αιτητής 
επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 1%. Η μέγιστη 
περίοδος επιδότησης είναι τα 20 χρόνια.

Εισοδηματικά Κριτήρια
Για καθαρά εισοδήματα από €80.000 μέχρι €100.000 
γίνεται αποκοπή ύψους 10% από το δικαιούμενο ποσό και 
από €100.001 αποκοπή ύψους 20%. 

Διαθέσιμοι πόροι για το Σχέδιο
Η παροχή δανείων θα εξαρτάται πάντα από τους 
διαθέσιμους πόρους του Κ.Φ.

Αναθεωρητική Αρχή του Κεντρικού Φορέα
Αιτητές που διαφωνούν με την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου επί των αιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν 
προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή, μέσα σε προθεσμία 30 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 
του Συμβουλίου στον αιτητή.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.kentrikosforeas.org.cy
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Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως 
Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ)

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΥΜΑΠΕ 
έχει καθοριστεί ως Στρατηγικός Στόχος η υλοποίηση της 
προσφυγικής πολιτικής του κράτους, όσον αφορά την 
στέγαση των εκτοπισθέντων/παθόντων διασφαλίζοντας έτσι 
τη στέγαση του κάθε δικαιούχου εκτοπισθέντα/παθόντα. 

Α. Στεγαστικά σχέδια που περιλαμβάνουν:
• Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αγορά 

διαμερίσματος/κατοικίας
• Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο
• Παροχή Οικονομικής βοήθειας για Επιδιόρθωση 

Ιδιόκτητης Κατοικίας

Β. Επιδότηση ενοικίου:
• Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθείσες οργανικές 

οικογένειες
• Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθέντες φοιτητές

 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Οι Λειτουργοί είναι στη διάθεση του κοινού 
καθημερινά, 8:00-15:00:
Κεντρικά Γραφεία ΥΜΑΠΕ Λευκωσία
Οδός Ηλία Παπακυριακού, 34.  
2415 Έγκωμη, Λευκωσία ή  
Τ.Θ. YΜΑΠΕ, 1467 Λευκωσία
Κεντρικό τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Στεγαστικά σχέδια: +357 22 456276
Επιδότηση ενοικίου: +357 22 871836 | (Φαξ) 22 
871830
Τηλεομοιότυπο (φαξ) διοίκησης: +357 22 661011
director@ymape.moi.gov.cy 

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού (για Λεμεσό και 
Πάφο)
Οδός Αγκύρας 31, 3042,  
Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού,  
3500 Λεμεσός ή Τ.Θ. 51014
Κεντρικό τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Στεγαστικά σχέδια: +357 25 871150 | +357 25 
820629 
Επιδότηση ενοικίου: +357 25 871150 | +357 25 
827978/79
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 25 305595

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας (για Λάρνακα και 
Αμμόχωστο)
Οδός Ποταμού Όξου, Κυβερνητικός Οικισμός  
Άγιος Ιωάννης 4, Τ.Θ. 41030 – 6308, Λάρνακα
Κεντρικό τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Στεγαστικά σχέδια: +357 24 821940
Επιδότηση ενοικίου: +357 24 812237/56
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 24 633058

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το επίδομα, καθώς 
και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών  
www.moi.gov.cy

Σημειώστε ότι…
Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν 
από 27/12/2013 έχουν εξισωθεί πλήρως οι εκ 
μητρογονίας εκτοπισμένοι με τους εξ αρρενογονίας 
εκτοπισμένους σε σχέση με όλα τα στεγαστικά 
σχέδια που προσφέρονται από την ΥΜΑΠΕ.
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Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί μια από 
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας.

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στη νέα 
ελευθεροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά.

Οι βασικοί στόχοι της ΥΠΚ είναι η επαρκής προστασία 
της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών και η προώθηση της ανάπτυξης ενός 
νομοθετικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού στην αγορά.

Πρόσθετα επιδιώκεται, η ενίσχυση της ευημερίας των 
καταναλωτών σε ότι αφορά την επιλογή, την ποιότητα, την 
ποικιλία, τη δυνατότητα προσιτών τιμών και την ασφάλεια 
των καταναλωτικών αγαθών, η ενδυνάμωση και η ανάληψη 
ηγετικού ρόλου από τους καταναλωτές μέσω της πλήρους, 
έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης και ενημέρωσης και 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τους, που απορρέει από τη 
διαφάνεια της αγοράς, την αποτελεσματική προστασία τους 
και την εδραίωση των δικαιωμάτων τους.

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων και επιδιώξεων προωθείται 
με την ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την 
προστασία του καταναλωτή, την αποτελεσματική λειτουργία 
του συστήματος επιθεώρησης και επιτήρησης της αγοράς 
και την επιβολή της νομοθεσίας, τη συνεχή πληροφόρηση, 
ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των καταναλωτών 
και των εμπόρων, την προώθηση ένταξης των θεμάτων 
προστασίας του καταναλωτή σε άλλους τομείς πολιτικής και 
κυρίως στην εκπαίδευση τη συνεργασία με τους συνδέσμους 
και τις οργανώσεις καταναλωτών και τους άλλους κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς στην Κύπρο, τη συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Δηλαδή τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, 
τη ΓΔ Ανταγωνισμού, τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, 
τη ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, τη 
ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας 
και ΜΜΕ και άλλες και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα που προωθούν καινοτόμα μέτρα για την 
πληροφόρηση και την προστασία των καταναλωτών.
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Σημειώστε ότι…
Η ΥΠΚ φιλοξενεί από το 2005 το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, μέλος του Δικτύου 
των ΕΚΚ, το οποίο παρέχει πληροφόρηση και 
συμβουλές στους καταναλωτές και βοηθά στην 
εξεύρεση συμβιβαστικής εξωδικαστικής λύσης, 
σε περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα 
σε διασυνοριακές αγορές /συναλλαγές μεταξύ 
καταναλωτών και προμηθευτών.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή,  
Αγαπήνορος 2, Μέγαρο Ίρις, Λευκωσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Δωρεάν κλήση στην Κύπρο: 1429 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 304916 
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου  
(ΕΚΚ Κύπρου)
Αγαπήνορος 2, Μέγαρο Ίρις, Λευκωσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867177
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 200975 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ecccyprus@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.ecccyprus.gov.cy
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Προσωπικά είδη 

Ως προσωπικά είδη νοούνται τα είδη που προορίζονται για 
προσωπική χρήση των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες 
του νοικοκυριού τους και δεν παρουσιάζουν με το είδος ή 
την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον. Τα 
είδη αυτά περιλαμβάνουν:
• Την οικοσκευή, δηλαδή τα προσωπικά αντικείμενα, τον 

οικιακό ρουχισμό, τα είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού 
που προορίζονται για προσωπική χρήση των 
ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους

• Τα ποδήλατα και μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης και τα οχήματα που ρυμουλκούνται από αυτά, τα 
τροχόσπιτα, τα σκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά αεροπλάνα

• Τις οικιακές προμήθειες που προορίζονται να καλύψουν 
συνήθεις οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα ή 
ιππευόμενα ζώα

• Τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που 
είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του 
ενδιαφερομένου

Μεταφορά της συνήθους κατοικίας από  
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στην E.E. διακινούνται από ένα κράτος-μέλος σε ένα 
άλλο χωρίς την καταβολή εισαγωγικού δασμού. Για τη μη 
επιβολή του εισαγωγικού δασμού σε τέτοια περίπτωση, είναι 
απαραίτητο να αποδεικνύεται ο ενωσιακός χαρακτήρας των 
εμπορευμάτων.

Πρόσωπο το οποίο μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από 
άλλο κράτος-μέλος στην Κύπρο θα πρέπει να διευθετήσει 
τελωνειακά τα προσωπικά του είδη και το όχημα του ως 
ακολούθως:

Ενωσιακός χαρακτήρας προσωπικών ειδών
Απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα με ένα από τους πιο  
κάτω τρόπους: 
• Παραστατικό T2L ή T2LF 
• Εμπορικά Έγγραφα (τιμολόγιο, φορτωτική,  

δηλωτικό φορτίου)

Ενωσιακός Χαρακτήρας Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Το ίδιο ισχύει και για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Άτομα τα 
οποία μεταφέρουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από άλλο 
κράτος-μέλος της Ε.Ε. αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα για ιδιωτική 
χρήση μπορούν να αποδείξουν τον ενωσιακό χαρακτήρα του 
οχήματος τους με ένα από τους δυο ακόλουθους τρόπους:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ  
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ενώ έχετε πάρει την απόφαση να μετακομίσετε στην Κύπρο, 
υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα που οφείλετε να έχετε 
εις γνώση, όπως είναι η μεταφορά της οικοσυσκευής και του 
οχήματος σας.

Συνήθης κατοικία

Θεωρείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, 
δηλαδή τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, 
λόγω προσωπικών και επαγγελματικών του δεσμών.
Σε περίπτωση που ένα άτομο δεν έχει επαγγελματικούς 
δεσμούς, ως συνήθης κατοικία του θεωρείται ο τόπος των 
προσωπικών του δεσμών από τους οποίους προκύπτουν 
στενοί δεσμοί μεταξύ του ατόμου αυτού και του τόπου στον 
οποίο κατοικεί.

Η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί 
δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλο από τον τόπο των 
προσωπικών του δεσμών και το οποίο, για το λόγο αυτό, 
υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους 
τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, 
θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του 
δεσμών, νοουμένου ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτό. 
Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται, όταν το άτομο 
διαμένει σε ένα κράτος-μέλος για την εκτέλεση αποστολής 
με καθορισμένη διάρκεια.

Σημειώστε ότι…
Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια 
χώρα δεν σημαίνει ότι στη χώρα αυτή το πρόσωπο 
έχει συνήθη κατοικία.
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• προσκομίζοντας το παραστατικό Τ2L ή Τ2LF, ή 
• με τις πινακίδες κυκλοφορίας και το έγγραφο 

ταξινόμησης οχήματος κανονικής σειράς κυκλοφορίας 
άλλου κράτους-μέλους (δηλαδή το πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος)

Το παραστατικό Τ2L ή Τ2LF μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας 
από το τελωνείο του άλλου κράτους-μέλους είτε μέσω του 
προμηθευτή ή φορτωτή του οχήματος.

Τελωνισμός του Οχήματος – Διαδικασία
Για τον τελωνισμό του οχήματος, θα πρέπει να αποδειχθεί 
ο ενωσιακός του χαρακτήρας με ένα από τους πιο πάνω 
τρόπους. Τονίζεται ότι για την παραλαβή του οχήματος 
είναι απαραίτητο όπως υποβληθεί στο Τμήμα Τελωνείων το 
έντυπο με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ καθώς 
και το τιμολόγιο (εάν έχει αγορασθεί πρόσφατα), πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής, το διατακτικό παράδοσης, το 
διαβατήριο ή η ταυτότητα.

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα (εκτός από τα 
διπλοκάμπινα) θα πρέπει επιπρόσθετα να εξασφαλιστεί 
και να προσκομιστεί το έντυπο ΤΟΜ119Α το οποίο 
εκδίδεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (T.O.M.) 
κατόπιν προσκόμισης του πρωτότυπου πιστοποιητικού 
εγγραφής του οχήματος από το προηγούμενο κράτος-
μέλος. Μετά την παραλαβή του οχήματος από το λιμάνι 
άφιξης είναι απαραίτητο όπως η διαδικασία τελωνισμού 
του ολοκληρωθεί σε οποιοδήποτε επαρχιακό γραφείο του 
Τμήματος Τελωνείων το αργότερο σε 10 εργάσιμες μέρες 
από την ημέρα βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς ΦΠΑ, ένα μηχανοκίνητο 
όχημα θεωρείται «μεταχειρισμένο» κατά τη μεταφορά του 
στην Κυπριακή Δημοκρατία από ένα άλλο κράτος-μέλος της 
Ε.Ε. εάν συντρέχουν και οι δύο πιο κάτω προϋποθέσεις:
1. H περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης θέσης 

του οχήματος σε κυκλοφορία (ημερομηνία πρώτης 
εγγραφής) μέχρι την ημερομηνία της παράδοσης για 
σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία (ημερομηνία 
αγοράς με σκοπό τη μεταφορά του στη Δημοκρατία) 
είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών, και

2. Tο όχημα έχει διανύσει μέχρι την ημερομηνία απόκτησης 
του πέραν των 6.000 χιλιομέτρων

Εάν έστω και μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν 

πληρούται, τότε το όχημα θεωρείται «καινούριο» κατά το χρόνο 
της εισόδου του στη Δημοκρατία και υπάρχει υποχρέωση 
απόδοσης του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτός 
έχει ήδη καταβληθεί στο κράτος-μέλος προέλευσης.

Ο Φ.Π.Α. για «καινούρια» μηχανοκίνητα οχήματα σήμερα 
έχει συντελεστή 19%. Ωστόσο, στα πλαίσια της μεταφοράς 
συνήθους κατοικίας προσώπου από άλλο κράτος-μέλος, η 
μεταφορά μεταφορικού μέσου το οποίο δεν πληροί την υπό 
αναφορά προϋπόθεση της εξάμηνης κατοχής και χρήσης δε 
δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. νοουμένου 
ότι ο Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί στο κράτος-μέλος από το οποίο 
προέρχεται το μεταφορικό μέσο. Στόχος είναι η αποφυγή 
επιβολής διπλής φορολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη μη καταβολή του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία αποτελεί το 
γεγονός ότι ο φόρος αυτός θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει 
καταβληθεί στο κράτος-μέλος από το οποίο το μεταφορικό 
μέσο προέρχεται. Η προσκόμιση του τιμολογίου αγοράς 
στο οποίο αναγράφεται το ποσό του Φ.Π.Α. ή περιέχεται η 
ένδειξη ότι ο Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί, είναι απαραίτητη.  

Μεταφορά της συνήθους κατοικίας από χώρα 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτη χώρα) 

Παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ 
στα προσωπικά είδη ιδιώτη ο οποίος μεταφέρει τη συνήθη 
κατοικία του στη Δημοκρατία  από τρίτη χώρα.
Στην περίπτωση των οχημάτων, η απαλλαγή παραχωρείται 
για ένα μόνο όχημα ανά ενδιαφερόμενο ο οποίος θα πρέπει 
να είναι κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού.

Όροι και προϋποθέσεις 

Για να παραχωρηθεί η απαλλαγή είναι απαραίτητο τα 
προσωπικά είδη να:
• Βρίσκονταν στην κατοχή και χρήση του ενδιαφερομένου 

για 6 τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία κατά 
την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του στη 
τρίτη χώρα από την οποία προέρχεται

• Προορίζονται για την ιδία χρήση
• Αφιχθούν στη Δημοκρατία μέσα σε 12 μήνες από την 

ημερομηνία μεταφοράς της κατοικίας

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είχε τη συνήθη κατοικία 
του σε τρίτη χώρα για συνεχή περίοδο 12 τουλάχιστον 
μηνών πριν από τη μεταφορά της κατοικίας. Η εισαγωγή 
των προσωπικών ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί 6 μήνες 
πριν ή 12 μήνες μετά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος 
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μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Κύπρο. Στην 
περίπτωση κατά την οποία η εισαγωγή πραγματοποιείται πριν 
από τη μεταφορά της κατοικίας ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να τη μεταφέρει πράγματι σε προθεσμία 6 
μηνών καταβάλλοντας εγγύηση, το είδος και το ποσό της 
οποίας καθορίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων.

Εξαιρέσεις 
Δεν παραχωρείται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και 
ΦΠΑ σε:
• Οινοπνευματώδη
• Καπνό και καπνικά προϊόντα
• Μέσα μεταφοράς δημόσιας χρήσης
• Υλικά για επαγγελματική χρήση εκτός από τα φορητά 

όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών

Αποδείξεις που αφορούν τον τόπο κατοικίας 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει ότι είχε τη 
συνήθη κατοικία του εκτός της Ε.Ε. τουλάχονστον τους 
προηγούμενους 12 συνεχείς μήνες πριν από την ημερομηνία 
μεταφοράς της συνήθους κατοικίας του στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Επίσης πρέπει να παρουσιάσει αποδείξεις που 
αφορούν την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασής του στην 
Κύπρο. Τέτοιες αποδείξεις σχετίζονται με:
• Πώληση ή ενοικίαση της κατοικίας του στο εξωτερικό
• Στοιχεία εργοδότησης στο εξωτερικό (φορολογικές 

δηλώσεις, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, 
μισθοδοσία)

• Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιών σε σχολεία του 
εξωτερικού

• Αποδείξεις καθημερινών εξόδων π.χ. λογαριασμοί 
ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, τράπεζας κλπ.

• Στοιχεία κατοικίας στη Δημοκρατία (συμβόλαιο αγοράς, 
ενοικιαστήριο έγγραφο)

• Στοιχεία εργοδότησης στη Δημοκρατία
• Εγγραφή παιδιών σε σχολεία της Δημοκρατίας
• Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρούνται αναγκαία

Αποδείξεις που αφορούν το όχημα
• Πιστοποιητικό εγγραφής/ιδιοκτησίας του οχήματος
• Πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος στη χώρα από 

την οποία προέρχεται, για περίοδο 6 τουλάχιστον μηνών
• Τιμολόγιο αγοράς
• Στοιχεία άφιξης οχήματος (φορτωτική, διατακτικό)
• Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρούνται αναγκαία

Έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και διαδικασία
Έντυπο Απ. 2 για τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας 
από τρίτη χώρα. Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε στην 
ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/mof/customs/customs

Εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων στην 
Κυπριακή Δημοκρατία
Μετά τον τελωνισμό τους από το Τμήμα Τελωνείων, τα 
οχήματα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο μηχανοκίνητων 
οχημάτων για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους 
δρόμους. Αρμόδια αρχή για θέματα εγγραφής και 
κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (T.O.M.). 
Σχετικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας για το Τ.Ο.Μ. δίνονται πιο κάτω:
roadtransport@rtd.mcw.gov.cy | www.mcw.gov.cy/rtd

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Αρχιτελωνείο (Υπουργείο Οικονομικών)
Τμήμα Τελωνείων, Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και 
Γρηγόρη Αυξεντίου, 1096 Λευκωσία
Αρχιτελωνείο - Τομέας Απαλλαγών, 1440 Λευκωσία
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  
+357 22 407530 | +357 22 407510
headquarters@customs.mof.gov.cy
www.mof.gov.cy/mof/customs customs.nsf/
All/68598E82ACDA71AC2257283002E8A30? 
OpenDocument

Σημειώστε ότι…
Τα προσωπικά είδη στα οποία παραχωρείται η απαλλαγή 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, 
ενεχύρου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως για 12 μήνες 
από την εισαγωγή τους, εκτός και αν καταβληθούν 
οι εισαγωγικοί δασμοί με έγκριση του Διευθυντή του 
Τμήματος Τελωνείων.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΖΩΟ
Μετακίνηση ζώου συντροφιάς

Κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς από ένα Κράτος Μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) προς άλλο Κράτος Μέλος, ή είσοδος 
ή επανείσοδος αυτού, από τρίτη χώρα στο έδαφος της Ε.Ε.

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώου 
συντροφιάς

Μετακίνηση ζώου συντροφιάς, το οποίο συνοδεύεται κατά 
τη διάρκεια της μετακίνησής του από τον ιδιοκτήτη του ή από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτό για 
λογαριασμό του ιδιοκτήτη και το οποίο δεν προορίζεται για 
πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη. Σε επαρκώς 
αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, το ζώο 
συντροφιάς θεωρείται, ότι συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ακόμη και εάν η μη εμπορική 
μετακίνηση του ζώου συντροφιάς λαμβάνει χώρα έως 
πέντε ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από τη μετακίνηση του 
ιδιοκτήτη του ή του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου, 
ή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρος από εκείνο που 
βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για ζώο συντροφιάς, 
προερχόμενο από τρίτη χώρα, οφείλει να γνωστοποιήσει 
στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο του σημείου εισόδου 
του ζώου στην Κύπρο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την άφιξη, 
την ημερομηνία και την ώρα άφιξης, καθώς και τον αριθμό 
πτήσης ή την ονομασία του πλοίου με το οποίο το ζώο θα 
αφιχθεί στην Κύπρο.

Σημειώστε ότι…
Τα ζώα συντροφιάς μπορούν να εισέρχονται στην 
Κύπρο μόνο από συγκεκριμένα σημεία εισόδου. Η 
είσοδος ζώου συντροφιάς από οποιοδήποτε άλλο 
σημείο απαγορεύεται. 

Σκύλοι-Γάτες-Κουνάβια
Ταυτοποίηση
Κάθε ζώο πρέπει να είναι ταυτοποιημένο. 

Ηλικία
Με βάση τα πιο πάνω, κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο 
πρόκειται να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 105 ημερών. 
Η είσοδος ζώων συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των 
105 ημερών απαγορεύεται, ανεξαρτήτως της χώρας 
προελεύσεως. 

Φυλή
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σκύλου που ανήκει στις πιο κάτω φυλές, 
ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως:
• Pit Bull Terrier ή American Pit Bull
• Japanese Tosa ή Tosa Inu
• Dogo Argentino ή Argentinian Mastiff
• Fila Brasileiro ή Brazilian Mastiff

Μεταφορά
Σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς τους, τα ζώα 
πρέπει να μεταφέρονται σε περιέκτες που να πληρούν τις 
προδιαγραφές του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων 
(IATA). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνδέσμου 
Αερομεταφορέων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  
www.iata.org/whatwedo/cargo/live-animals/Pages/ 
index.aspx

Σημειώστε ότι…
Ταυτοποιημένο θεωρείται ένα ζώο, το οποίο φέρει 
είτε ευανάγνωστη δερματοστιξία/ τατουάζ (ως 
μέθοδος ταυτοποίησης του ζώου είναι αποδεκτή 
μόνο εάν έγινε πριν από τις 03/07/2011), είτε 
ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (αποκριτή 
πομποδέκτη) εμφυτευμένη στο σώμα του.
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Η θαλάσσια μεταφορά των ζώων συντροφιάς πρέπει 
να γίνεται, επίσης, υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν 
την υγεία και ευημερία των ζώων, με βάση την εκάστοτε 
ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ζώων
Ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς τα οποία 
μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 1417 Λευκωσία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας  
+357 22 805241
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας  
+357 24 821275
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου  
+357 24 824555
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού 
+357 25 819512
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου 
+357 26 821261
Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 
+357 22 805215
Τομέας Υγείας και Ευημερίας των Ζώων  
+357 22 805249 
Γραφείο Διευθυντή 
+357 22 805200
Τηλεομοιότυπο (φαξ)  
+357 22 332 665
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
director@vs.moa.gov.cy



60 61

Οχήματα

Οι επισκέπτες που μεταφέρουν το όχημα τους για 
προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, 
μπορούν να το οδηγούν εφόσον το όχημα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό εγγραφής και έγκυρη άδεια κυκλοφορίας 
της χώρας προέλευσης.  Σε περίπτωση που η άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος έχει λήξει κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους στην Κύπρο, το αντίστοιχο τέλος θα πρέπει 
να καταβληθεί ώστε να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην 
Κύπρο.  Επιπρόσθετα, το όχημα πρέπει να καλύπτεται από 
ασφάλεια, η οποία να ισχύει στην Κύπρο.  Ο οδηγός θα 
πρέπει επίσης να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης 
για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.

Σε περίπτωση μεταφοράς της μόνιμης κατοικίας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, ο οδηγός μπορεί να μεταφέρει ένα 
όχημα οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο μπορεί να εγγραφεί 
στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Αν το όχημα βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, θα πρέπει να 
υπάρχει σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας για την περίοδο που θα 
χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό 
καταλληλότητας.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Άδεια Οδήγησης

Οι οδηγοί όλων των τύπων μηχανοκινήτων οχημάτων 
πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών οδήγησης.  Οι άδειες 
οδήγησης ισχύουν μέχρι την ηλικία των 70 ετών.  Μετά την 
ηλικία των 70 ετών, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε 
3 χρόνια, αφού προσκομιστεί ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.

Απόδημοι - Επαναπατρισθέντες
Σε περίπτωση που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να οδηγεί για 
όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης που 
κατέχει, για τις κατηγορίες που αναγνωρίζονται.

Πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης και αφού 
συμπληρώσει διαμονή 185 ημερών στην Δημοκρατία, ο 
ενδιαφερόμενος δύναται να αποταθεί στο Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών για την ανανέωση/ανταλλαγή της άδειας 
οδήγησης, στις περιπτώσεις όπου η άδεια οδήγησης 
εκδόθηκε σε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που αναφέρονται στην 
παράγραφο πιο κάτω.  Αν η χώρα έκδοσης της άδειας 
οδήγησης δεν συμπεριλαμβάνεται στις πιο κάτω χώρες, τότε 
ο κάτοχος μπορεί να αποταθεί για έκδοση άδειας οδηγού 
ακολουθώντας την νενομισμένη διαδικασία.

Σημειώστε ότι…
Κάτοχοι αδειών οδήγησης τρίτων χωρών μπορούν 
να οδηγούν μόνο για ένα μήνα. Εξαίρεση αποτελούν 
οι κάτοχοι αδειών οδήγησης των ακόλουθων 
χωρών: Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, 
Αυστραλίας, Ελβετίας, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένων 
Πολιτών Αμερικής, Ιαπωνίας, Καναδά, Νέας 
Ζηλανδίας, Νοτίου Αμερικής, Ρωσίας, Γεωργία, 
Ουκρανίας, Νοτίου Κορέας, Σερβίας, Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, Κατάρ, Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας και Βασιλείου του Μαρόκου, οι οποίοι 
μπορούν να οδηγούν για έξι μήνες.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Βασιλέως Παύλου 27, 
2412 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 807000
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 354030
roadtransport@rtd.mcw.gov.cy | www.mcw.gov.cy
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Επαναπατρισθέντες από χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν επαναπατρίζεστε στην Κύπρο και προέρχεστε 
από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας 
είναι πιθανόν να εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας οι 
διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
883/2004 και 987/2009.

Οι βασικές αρχές των Κανονισμών αυτών είναι οι 
ακόλουθες:
• Ίση μεταχείριση
• Οι εργαζόμενοι υπόκεινται στις διατάξεις της νομοθεσίας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόνο ενός κράτους μέλους 
κάθε φορά

• Για την απόκτηση δικαιώματος σε παροχές 
συνυπολογίζονται και οι περίοδοι ασφάλισης σε όλα τα 
κράτη μέλη

• Μπορείτε να λαμβάνετε τις παροχές που δικαιούστε 
οπουδήποτε κατοικείτε, εντός της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή στην 
Ελβετία

Παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις 
οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην Κύπρο – 
Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών

Βοήθημα Τοκετού

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να λάβω βοήθημα τοκετού 
από την Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για βοήθημα τοκετού από 

την Κύπρο, εσείς ή ο σύζυγός σας θα πρέπει να έχετε 
πραγματοποιήσει την τελευταία περίοδο ασφάλισής σας 
στην Κύπρο. Οι χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή η Ελβετία, 
στις οποίες ήσασταν προηγουμένως ασφαλισμένη θα 
αποστείλουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της Κύπρου τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο. Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται 
στη μητέρα υπό μορφή εφάπαξ ποσού είτε είναι η 
ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγός της, ανεξάρτητα από 
κατηγορία ασφάλισης

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημα μου;
• Θα εξετάσουμε τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό ή τον 

λογαριασμό τού συζύγου σας και θα ελέγξουμε κατά 
πόσο δικαιούστε βοήθημα τοκετού σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Κύπρου. Οποιεσδήποτε άλλες εισφορές 
έχετε πληρώσει σε άλλη χώρα της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή στην 
Ελβετία μπορεί να ληφθούν υπόψη για θεμελίωση 
δικαιώματος σε βοήθημα τοκετού

Μπορώ να πληρωθώ το βοήθημα τοκετού ενόσω είμαι σε 
άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή στην Ελβετία;
• Μπορείτε να πληρωθείτε το βοήθημα τοκετού ενόσω 

είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή 
στην Ελβετία

Επίδομα Μητρότητας 
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για να πάρω επίδομα 
μητρότητας από την Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επίδομα 

μητρότητας από την Κύπρο θα πρέπει να έχετε 
πραγματοποιήσει την τελευταία περίοδο ασφάλισής σας 
στην Κύπρο. Οι χώρες της EE, του ΕΟΧ ή η Ελβετία, 
στις οποίες ήσασταν προηγουμένως ασφαλισμένη θα 
αποστείλουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της Κύπρου τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο. Βάσει της νομοθεσίας, επίδομα 
μητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές και οι 
αυτοτελώς εργαζόμενες, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή 
έχουν υιοθετήσει παιδί είτε οι ίδιες είτε ο σύζυγός τους, 
μέσα στα δώδεκα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του 
παιδιού. Επίσης, δικαιούνται ασφαλισμένες οι οποίες 
αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς και η 
παρένθετη μητέρα.

• Η ασφαλισμένη δικαιούται να πληρωθεί επίδομα κατά 
κανόνα για δεκαοκτώ (18) εβδομάδες. Στην περίπτωση 
υιοθεσίας παιδιού, η ασφαλισμένη δικαιούται επίδομα 
μητρότητας για περίοδο δεκαέξι (16) εβδομάδων, ενώ 
στην περίπτωση της παρένθετης μητέρας, αυτή δικαιούται 
επίδομα για περίοδο δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων.

• Σε περίπτωση που αμέσως μετά από τον τοκετό το 
βρέφος νοσηλεύεται είτε σε θερμοκοιτίδα λόγω 
πρόωρου τοκετού, είτε νοσηλεύεται λόγω άλλου 
προβλήματος υγείας, θα παραχωρείται επιπρόσθετο 
επίδομα μητρότητας μίας (1) εβδομάδας για κάθε 
είκοσι μία (21) ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε 
να νοσηλευτεί, νοουμένου ότι πληρούνται σχετικές 
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση πολλαπλής κύησης, 
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θα παραχωρείται επιπρόσθετο επίδομα τεσσάρων (4) 
εβδομάδων για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

• Η επέκταση του επιδόματος μητρότητας θα 
παραχωρείται για περίοδο συνεχόμενη με την περίοδο 
των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων και στην περίπτωση 
νοσηλείας δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των έξι 
(6) εβδομάδων. Στην περίπτωση πολλαπλής κύησης η 
επέκταση θα παραχωρείται κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ η 
περίοδος θα αυξάνεται ανάλογα και με τον αριθμό των 
τέκνων.

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημα μου; 
• Θα εξετάσουμε τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό και θα 

ελέγξουμε κατά πόσο δικαιούστε επίδομα μητρότητας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου. Οποιεσδήποτε 
άλλες εισφορές έχετε πληρώσει σε άλλη χώρα της ΕΕ, 
του ΕΟΧ ή στην Ελβετία, μπορεί να ληφθούν υπόψη για 
θεμελίωση δικαιώματος σε επίδομα μητρότητας

Επίδομα Πατρότητας
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να πάρω επίδομα 
πατρότητας από την Κύπρο; 
• Για να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επίδομα 

πατρότητας από την Κύπρο θα πρέπει να έχετε 
πραγματοποιήσει την τελευταία περίοδο ασφάλισής σας 
στην Κύπρο. Οι χώρες της EE, του ΕΟΧ ή η Ελβετία, 
στις οποίες ήσασταν προηγουμένως ασφαλισμένος θα 
αποστείλουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της Κύπρου τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο. Βάσει της νομοθεσίας, επίδομα 
πατρότητας δικαιούται  ασφαλισμένος σύζυγος του 
οποίου η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω 
παρένθετης μητρότητας, ή ο ίδιος και η σύζυγός του 
έχουν υιοθετήσει παιδί ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών. 

• Επίδομα πατρότητας καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 
δύο (2) συναπτών εβδομάδων εντός του χρονικού 
διαστήματος που αρχίζει την εβδομάδα γέννησης/
υιοθεσίας του παιδιού και λήγει μετά την παρέλευση 
δεκαέξι (16) εβδομάδων. Σε περίπτωση επέκτασης 
της περιόδου άδειας και του επιδόματος μητρότητας 
συζύγου λόγω πολλαπλής κύησης ή/και πρόωρου 
τοκετού οι δύο (2) εβδομάδες επιδόματος πατρότητας 
δυνατόν να παραχωρηθούν μέσα στο διάστημα που 
αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει κατά τη 
λήξη της περιόδου κατά την οποία η σύζυγος λαμβάνει 
επίδομα μητρότητας ή εάν η σύζυγος δεν εξασφαλίζει 
δικαίωμα για καταβολή επιδόματος μητρότητας, κατά 

την λήξη της περιόδου που θα λάμβανε επίδομα εάν 
εξασφάλιζε δικαίωμα. 

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημα μου; 
• Θα εξετάσουμε τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό και θα 

ελέγξουμε κατά πόσο δικαιούστε επίδομα πατρότητας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου. Οποιεσδήποτε 
άλλες εισφορές έχετε πληρώσει σε άλλη χώρα της ΕΕ, 
του ΕΟΧ ή στην Ελβετία, μπορεί να ληφθούν υπόψη για 
θεμελίωση δικαιώματος σε επίδομα πατρότητας. 

Μπορώ να πληρωθώ το επίδομα πατρότητας ενόσω είμαι 
σε άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή την Ελβετία; 
• Μπορείτε να πληρωθείτε το επίδομα πατρότητας ενόσω 

είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή 
στην Ελβετία. 

Επίδομα Ανεργίας
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για επίδομα ανεργίας όταν 
έρθω στην Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για επίδομα ανεργίας όταν 

έρθετε στην Κύπρο θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 
την τελευταία περίοδο ασφάλισής σας στην Κύπρο. Η 
χώρα της EE, του ΕΟΧ ή η Ελβετία στην οποία ήσασταν 
προηγουμένως ασφαλισμένος/ασφαλισμένη θα 
αποστείλει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 
Κύπρου τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν αυτό 
είναι αναγκαίο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία επίδομα 
ανεργίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί. Το 
επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για 156 εργάσιμες 
ημέρες σε κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημα μου;
• Θα εξετάσουμε τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό και θα 

ελέγξουμε κατά πόσο δικαιούστε επίδομα ανεργίας, με 
βάση τη νομοθεσία της Κύπρου. Οποιεσδήποτε άλλες 
εισφορές έχετε πληρώσει σε άλλη χώρα της EE, του 
ΕΟΧ ή στην Ελβετία μπορεί να ληφθούν υπόψη για 
θεμελίωση δικαιώματος σε επίδομα ανεργίας

Μπορώ να αναζητήσω εργασία στην Κύπρο και να συνεχίσω 
να πληρώνομαι επίδομα ανεργίας από άλλο κράτος μέλος 
της EE, του ΕΟΧ ή την Ελβετία;
• Αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας από άλλο κράτος μέλος 

της EE, του ΕΟΧ ή την Ελβετία για τουλάχιστον τέσσερις 
εβδομάδες μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το 
επίδομα ανεργίας για ακόμη τρεις μέχρι έξι μήνες ενώ 
αναζητάτε εργασία στην Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό, 
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προτού αναχωρήσετε από το κράτος που σας καταβάλλει 
το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να ενημερώσετε τον 
αρμόδιο φορέα του κράτους αυτού. Μέσα σε επτά 
μέρες από την αναχώρησή σας, πρέπει να εγγραφείτε 
ως άνεργος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της 
Κύπρου καθώς και στο μητρώο άνεργων στα Επαρχιακά 
Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επίδομα Ασθενείας
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για επίδομα ασθενείας όταν 
έρθω στην Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για επίδομα ασθενείας όταν 

έρθετε στην Κύπρο θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 
την τελευταία περίοδο ασφάλισής σας στην Κύπρο. 
Οι χώρες της EE, του ΕΟΧ ή η Ελβετία, στις οποίες 
ήσασταν προηγουμένως ασφαλισμένος/ασφαλισμένη 
θα αποστείλουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της Κύπρου τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν αυτό 
είναι αναγκαίο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, επίδομα 
ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και 
οι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το επίδομα ασθενείας 
καταβάλλεται για 156 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες σε 
κάθε περίοδο διακοπής τής απασχόλησης

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημά μου;
• Θα εξετάσουμε τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό και 

θα ελέγξουμε κατά πόσο δικαιούστε επίδομα ασθενείας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου. Οποιεσδήποτε 
άλλες εισφορές έχετε πληρώσει σε άλλη χώρα της EE, 
του ΕΟΧ ή την Ελβετία μπορεί να ληφθούν υπόψη για 
θεμελίωση δικαιώματος σε επίδομα ασθενείας

Μπορώ να πληρωθώ το επίδομα ασθενείας ενόσω είμαι σε 
άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή την Ελβετία;
• Μπορείτε να πληρωθείτε το επίδομα ασθενείας ενόσω 

είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή 
στην Ελβετία

Σύνταξης Ανικανότητας
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να πάρω σύνταξη 
ανικανότητας από την Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη ανικανότητας 

από την Κύπρο, θα πρέπει να έχετε πληρώσει εισφορές 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι χώρες μέλη 
της EE, του ΕΟΧ ή η Ελβετία, στις οποίες ήσασταν 
ασφαλισμένος/ασφαλισμένη θα αποστείλουν στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου 

τον ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν αυτό είναι 
αναγκαίο. Βάσει της νομοθεσίας, σύνταξη ανικανότητας 
δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και οι αυτοτελώς 
εργαζόμενοι που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία 
των 63 ετών. Η σύνταξη αρχίζει να πληρώνεται όταν 
περάσουν 156 ημέρες ανικανότητας για εργασία και 
ο/η ασφαλισμένος/ασφαλισμένη κρίνεται μόνιμα 
ανίκανος/ανίκανη για εργασία. Στην ηλικία των 63 ετών 
μετατρέπεται σε θεσμοθετημένη σύνταξη

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημα μου;
• Θα ελέγξουμε με βάση τις εισφορές σας στην Κύπρο 

κατά πόσο δικαιούστε σύνταξη ανικανότητας σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της Κύπρου. Σε περίπτωση που 
δεν δικαιούστε αυτοτελή σύνταξη ανικανότητας από 
την Κύπρο, οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων 
που καταβάλατε σε κάθε χώρα της EE, του ΕΟΧ ή 
στην Ελβετία θα συνυπολογιστούν και πιθανόν να 
εξασφαλίσετε δικαίωμα σε τμηματική σύνταξη. Κάθε 
χώρα στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος/ασφαλισμένη 
για τουλάχιστον ένα χρόνο θα πράξει το ίδιο σύμφωνα 
με την εθνική της νομοθεσία, π.χ. εάν έχετε εργαστεί και 
έχετε καταβάλει εισφορές σε τρεις χώρες της EE υπάρχει 
περίπτωση να λάβετε τρεις ξεχωριστές συντάξεις

Μπορώ να πληρωθώ τη σύνταξη ανικανότητας ενόσω είμαι 
σε άλλη χώρα της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή στην Ελβετία;
• Μπορείτε να πληρωθείτε τη σύνταξη ανικανότητας 

ενόσω είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της EE, του 
ΕΟΧ ή στην Ελβετία

Θα πρέπει να υποβάλω αίτηση σε όλες τις χώρες μέλη της 
Ε.Ε., του ΕΟΧ ή την Ελβετία;
• Θα υποβάλετε αίτηση μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, οι οποίες θα διαβιβάσουν την αίτηση σας 
σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή την Ελβετία, 
στις οποίες είστε ασφαλισμένοι.

Θεσμοθετημένη Σύνταξη
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να πάρω Θεσμοθετημένη 
Σύνταξη από την Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για θεσμοθετημένη σύνταξη 

από την Κύπρο, θα πρέπει να έχετε πληρώσει εισφορές 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι χώρες μέλη 
της EE, του ΕΟΧ ή η Ελβετία στις οποίες ήσασταν 
ασφαλισμένος/ασφαλισμένη θα αποστείλουν στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου τον 
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ασφαλιστικό σας λογαριασμό, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 
Βάσει της νομοθεσίας, θεσμοθετημένη σύνταξη 
δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα από 
κατηγορία  ασφάλισης δηλαδή μισθωτοί, αυτοτελώς 
εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι. Η σύνταξη 
καταβάλλεται στο 65ο έτος της ηλικίας του/της 
ασφαλισμένου/ ασφαλισμένης αλλά υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορεί να του καταβληθεί και από την 
ηλικία των 63 ετών

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημα μου;
• Με βάση τις εισφορές σας στην Κύπρο θα ελέγξουμε 

κατά πόσο δικαιούστε θεσμοθετημένη σύνταξη 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου. Σε περίπτωση 
που δεν δικαιούστε χωριστή θεσμοθετημένη σύνταξη 
από την Κύπρο οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων 
που καταβάλατε σε κάθε χώρα της EE, του ΕΟΧ ή 
στην Ελβετία, θα συνυπολογιστούν και πιθανόν να 
εξασφαλίσετε δικαίωμα σε τμηματική σύνταξη. Κάθε 
χώρα στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος/ασφαλισμένη 
για τουλάχιστον ένα χρόνο θα πράξει το ίδιο σύμφωνα 
με την εθνική της νομοθεσία

Θα πρέπει να υποβάλω αίτηση σε όλες τις χώρες μέλη της 
Ε.Ε., του ΕΟΧ ή την Ελβετία;
• Θα υποβάλετε αίτηση μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων οι οποίες θα διαβιβάσουν την αίτησή 
σας σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή στην 
Ελβετία, στις οποίες είστε ασφαλισμένοι

Μπορώ να πληρωθώ τη θεσμοθετημένη σύνταξη ενόσω 
είμαι σε άλλη χώρα;
• Μπορείτε να πληρωθείτε τη θεσμοθετημένη σύνταξη 

ενόσω είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

Σύνταξη Χηρείας
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για πάρω σύνταξη χηρείας από 
την Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη χηρείας από 

την Κύπρο, θα πρέπει ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα 
σύζυγος να είχε πληρώσει εισφορές στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι χώρες μέλη της EE, του 
ΕΟΧ, ή η Ελβετία, στις οποίες ήταν ασφαλισμένος/ 
ασφαλισμένη θα αποστείλουν στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου τον ασφαλιστικό 
λογαριασμό τού αποβιώσαντος ή της αποβιώσασας 
συζύγου, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Βάσει της 

νομοθεσίας, σύνταξη χηρείας δικαιούνται οι χήρες 
ασφαλισμένων, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης, 
οι οποίες συζούσαν με τον σύζυγό τους κατά τον χρόνο 
του θανάτου του ή αν δεν συζούσαν, συντηρούνταν από 
αυτόν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο.

• Σύνταξη χηρείας δικαιούνται επίσης, και οι χήροι 
ασφαλισμένων γυναικών που είναι μόνιμα ανίκανοι για 
αυτοσυντήρηση και συντηρούνταν από τη σύζυγό τους 
πριν αυτή αποβιώσει. Η σύνταξη χηρείας αρχίζει από 
την ημέρα θανάτου του/της συζύγου και πληρώνεται εφ’ 
όρου ζωής ή μέχρι που η χήρα/ο χήρος ξαναπαντρευτεί

Πώς θα διευθετηθεί το αίτημά μου;
• Με βάση τις εισφορές του αποβιώσαντος στην Κύπρο 

θα ελέγξουμε κατά πόσο δικαιούστε σύνταξη χηρείας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου. Σε περίπτωση 
που δεν δικαιούστε αυτοτελή σύνταξη χηρείας από 
την Κύπρο οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων 
που καταβάλατε σε κάθε χώρα της EE, του ΕΟΧ 
ή την Ελβετία, θα συνυπολογιστούν και πιθανόν 
να εξασφαλίσετε δικαίωμα σε τμηματική σύνταξη. 
Κάθε χώρα στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος για 
τουλάχιστον ένα χρόνο θα πράξει το ίδιο σύμφωνα με 
την εθνική της νομοθεσία

Μπορώ να πληρωθώ την σύνταξη χηρείας ενόσω είμαι σε 
άλλη χώρα;
• Μπορείτε να πληρωθείτε τη σύνταξη χηρείας ενόσω 

είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

Θα πρέπει να υποβάλω αίτηση σε όλες τις χώρες μέλη της 
Ε.Ε., του ΕΟΧ ή στην Ελβετία που ήταν ασφαλισμένος/η ο 
αποβιώσας ή η αποβιώσασα;
• Θα υποβάλετε αίτηση μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων οι οποίες θα διαβιβάσουν την αίτησή 
σας σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή την 
Ελβετία στις οποίες ήταν ασφαλισμένος/ασφαλισμένη ο 
αποβιώσας ή η αποβιώσασα

Επίδομα Ορφανίας
Μπορώ να αιτηθώ για επίδομα ορφανίας από την Κύπρο;
• Επίδομα ορφανίας για ανήλικο παιδί, όταν αποβιώσουν 

και οι δύο γονείς του και ο ένας ήταν ασφαλισμένος, 
όταν πεθάνει ο γονέας που συντηρούσε εξ ολοκλήρου 
το ανήλικο και δεν συζούσε με τον άλλο γονέα, όταν 
αποβιώσει ο ένας γονέας και ο άλλος δεν δικαιούται 
σύνταξη χηρείας/χήρου και όταν η μητέρα που έπαιρνε 
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σύνταξη χηρείας παντρεύτηκε
Πώς θα διευθετηθεί το αίτημά μου;
• Θα εξετάσουμε τον ασφαλιστικό λογαριασμό των 

γονέων και θα ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχει δικαίωμα 
για επίδομα ορφανίας με βάση τη νομοθεσία της 
Κύπρου. Οποιεσδήποτε άλλες εισφορές έχουν πληρωθεί 
από τους γονείς σε άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή στην 
Ελβετία, μπορεί να ληφθούν υπόψη για θεμελίωση 
δικαιώματος σε επίδομα ορφανίας

Μπορώ να πληρωθώ το επίδομα ορφανίας ενόσω είμαι σε 
άλλη χώρα;
• Μπορείτε πληρωθείτε το επίδομα ορφανίας ενόσω είστε 

σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

Θα πρέπει να υποβάλω αίτηση σε όλες τις χώρες μέλη της 
Ε.Ε., του ΕΟΧ ή την Ελβετία που ήταν ασφαλισμένος/η ο 
αποβιώσας ή η αποβιώσασα;
• Θα υποβάλετε αίτηση μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων οι οποίες θα διαβιβάσουν την αίτησή σας σε 
όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή την Ελβετία στις 
οποίες ήταν ασφαλισμένος/η ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα

Επίδομα Σωματικής Βλάβης
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να πάρω επίδομα 
σωματικής βλάβης από την Κύπρο;
• Για να υποβάλετε αίτηση για επίδομα σωματικής βλάβης 

από την Κύπρο, θα πρέπει κατά τη στιγμή του εργατικού 
ατυχήματος ή της εκδήλωσης της επαγγελματικής 
ασθένειας να υπάγεστε στη νομοθεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κύπρου. Το επίδομα σωματικής 
βλάβης πληρώνεται για περίοδο δώδεκα μηνών και δεν 
υπάρχουν προϋποθέσεις εισφοράς για την πληρωμή του

Μπορώ να πληρωθώ το επίδομα σωματικής βλάβης ενόσω 
είμαι σε άλλη χώρα της EE, του ΕΟΧ ή την Ελβετία;
• Μπορείτε να πληρωθείτε το επίδομα σωματικής βλάβης 

ενόσω είστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της EE, του 
ΕΟΧ ή στην Ελβετία

Επαναπατρισθέντες από τον Καναδά, το Κεμπέκ, 
την Αυστραλία, τη Σερβία και τη Σύρια

Η Κύπρος έχει υπογράψει Διμερείς Συμβάσεις με τον 
Καναδά, το Κεμπέκ, την Αυστραλία, τη Σερβία και τη 
Συρία. Οι Συμβάσεις καλύπτουν, κυρίως, τις παροχές 
θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας, ορφανίας, ανικανότητας 

και το βοήθημα κηδείας. Οι πρόνοιες αυτών των Συμβάσεων 
είναι παρόμοιες με αυτές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 
883/2004 και 987/2009.

Επαναπατρισθέντες από την Αίγυπτο

Η Κύπρος έχει υπογράψει Διμερή Σύμβαση με την Αίγυπτο. 
Αν επαναπατρίζεστε από την χώρα αυτή, θα πρέπει να 
υποβάλετε αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για να διευθετηθεί η μεταφορά των εισφορών σας από την 
Αίγυπτο στην Κύπρο.

Άλλες Παροχές

Κοινωνική Σύνταξη 
Σε ποιους χορηγείται κοινωνική σύνταξη;
• Η κοινωνική σύνταξη χορηγείται σε όλους τους 

κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι 
συμπλήρωσαν την ηλικία των 65 ετών, ικανοποιούν τις 
προϋποθέσεις διαμονής και δεν δικαιούνται σύνταξη 
ή άλλη παρόμοια πληρωμή από οποιαδήποτε πηγή. Η 
κοινωνική σύνταξη καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο 
της Δημοκρατίας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις διαμονής για τη χορήγηση 
κοινωνικής σύνταξης;
• Οι προϋποθέσεις διαμονής για τη χορήγηση κοινωνικής 

σύνταξης είναι:
• (α) νόμιμη διαμονή στην Κύπρο ή σε χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου και της Ελβετίας για συνολική περίοδο 20 
τουλάχιστον χρόνων από την ημερομηνία από την 
οποία ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 40 ετών, ή

• (β) νόμιμη διαμονή στην Κύπρο ή σε χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου και της Ελβετίας για συνολική περίοδο 35 
τουλάχιστον χρόνων από την ημερομηνία από την 
οποία ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 18 ετών.

Δικαιούμαι κοινωνική σύνταξη αν λαμβάνω σύνταξη από 
άλλη πηγή;
• Στην περίπτωση που λαμβάνετε από την Κύπρο ή από 

το εξωτερικό, σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή 
της οποίας το ύψος είναι κατώτερο του ύψους της 
κοινωνικής σύνταξης, τότε δικαιούστε κοινωνική 
σύνταξη ίση με τη διαφορά των δύο συντάξεων.
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Πώς μπορώ να αιτηθώ για κοινωνική σύνταξη και ποια 
πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίσω;
• Για να πάρετε κοινωνική σύνταξη πρέπει να υποβάλετε 

αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορείτε να 
εξασφαλίσετε από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(K.E.Π.), από τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) και από την 
ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(www.mlsi.gov.cy/sid). Η αίτηση πρέπει να πιστοποιηθεί 
από τον Κοινοτάρχη της ενορίας ή της κοινότητάς σας 
και να παραδοθεί μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εντός 
τριών μηνών από την ημέρα που αποκτάται δικαίωμα 
σε σύνταξη σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή σε 
Κέντρο του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ)

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα 
πιστοποιητικά:
• Πιστοποιητικό γεννήσεως του/της αιτητή/αιτήτριας.
• Βεβαίωση από τον κοινοτάρχη της Ενορίας ή της 

κοινότητας του αιτητή/αιτήτριας για μόνιμη διαμονή 
στην Κύπρο.

• Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια είναι 
λήπτης σύνταξης από την χώρα από την οποία έχει 
επαναπατρισθεί ζητείται βεβαίωση για το ύψος της 
σύνταξης που του καταβάλλεται.

• Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν είναι 
λήπτης σύνταξης από τη χώρα από την οποία έχει 
επαναπατρισθεί ζητείται βεβαίωση με την οποία 
πιστοποιείται η μη καταβολή παροχής προς αυτόν/
αυτήν.

Kοινωνική Κάρτα
Ποιοι είναι δικαιούχοι κοινωνικής κάρτας;
• Δικαιούχοι κοινωνικής κάρτας είναι: 

(α)  πρόσωπα άνω των 63 ετών, τα οποία έχουν τη 
συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια τους ή εάν λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή φορέα ασφάλισης άλλου 
κράτους, και  
 
(β) πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία έχουν 
τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι 
δικαιούχοι σύνταξης ανικανότητας ή αναπηρίας ή 
επιδόματος ορφάνιας λόγω μόνιμης ανικανότητας για 
αυτοσυντήρηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή 
φορέα ασφάλισης άλλου κράτους. 

Ποια ωφελήματα μου παρέχει η κοινωνική κάρτα;
• Η κοινωνική κάρτα παρέχει στους κατόχους της την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις και να απολαμβάνουν διάφορα ωφελήματα, 
συμπεριλαμβανομένης και 50% έκπτωσης στα κόμιστρα 
των λεωφορείων σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές. 
Ο κατάλογος ωφελημάτων κοινωνικής κάρτας 
αποστέλλεται στους δικαιούχους μαζί με την κάρτα τους

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Κάτοικοι Κύπρου καλείτε στο τηλέφωνο: 
1434

Κάτοικοι εξωτερικού επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
+357 25 961475
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Ε.Ε.Ε.) 
Με τον Νόμο 109(I)/2014 εισήχθη μια ευρεία μεταρρύθμιση 
του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, 
με την αντικατάσταση του δημόσιου βοηθήματος από 
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η εισαγωγή του περί 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 έγινε την 1η Ιουλίου 
2014. Με την εν λόγω μεταρρύθμιση έγινε συμπερίληψη 
δικαιούχων και πληθυσμιακών ομάδων οι οποίοι 
προηγουμένως εξαιρούνταν από δημόσιο βοήθημα, όπως οι 
συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα. 

Αίτηση δύναται να υποβληθεί από άτομα τα οποία εμπίπτουν 
σε μία (1) από τις πιο κάτω περιπτώσεις:
1. Ένας εκ των συζύγων οποιασδήποτε ηλικίας.
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμπληρώσει το εικοστό 

όγδοο (28) έτος της ηλικίας του.
3. Μόνος γονέας.
4. Πρόσωπο μέχρι την ηλικία των εικοσιοκτώ (28) ετών 

το οποίο κατά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου 
(18) έτους της ηλικίας του τελούσε υπό τη φροντίδα 
του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
όπως το πρόσωπο αυτό αναγνωρίζεται ως τέτοιο στην 
εκάστοτε απόφαση του Διευθυντή των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας.

5. Ορφανό πρόσωπο, ένας (1) εκ των αδελφών.
6. Οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων που δεν εμπίπτει 

στις περιπτώσεις των παραγράφων (1) μέχρι (5), 
αλλά καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

7. Πρόσωπο, το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προσωπικές 
συνθήκες, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν από αρμόδιο 
λειτουργό και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των 
παραγράφων (1) μέχρι (5).

Το άρθρο 5 της Νομοθεσίας καθορίζει την προϋπόθεση της 
διαμονής στη Δημοκρατία για σκοπούς παροχής Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται, ότι ο 
αιτητής πρέπει να έχει, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο 
των πέντε (5) ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης, νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πέραν από την πιο πάνω υποχρέωση, υφίστανται και 
άλλες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα προϋποθέσεις 
σχετικά με τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ή αποξένωση ακίνητης 
περιουσίας ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

Σχέδιο ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά 
εισοδήματα: 
Το εν λόγω επίδομα, απευθύνεται σε νοικοκυριά 
συνταξιούχων των οποίων το συνολικό ετήσιο εισόδημα 
είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας. Προϋπόθεση 
είναι η διαμονή στη Δημοκρατία ένα (1) χρόνο πριν την 
υποβολή της αίτησης.

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: 
Το επίδομα τέκνου παραχωρείται σε οικογένειες που είχαν 
τη νόμιμη και αδιάλειπτη διαμονή, σε περιοχές οι οποίες 
βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τα τελευταία πέντε τουλάχιστον έτη πριν 
από την υποβολή της αίτησης. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, 
οι οποίες λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου δικαιούνται επίσης, 
επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο, εφόσον ο μόνος γονέας και το εξαρτώμενο τέκνο 
είχαν νόμιμη και αδιάλειπτη διαμονή, σε περιοχές οι οποίες 
βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τα τελευταία πέντε τουλάχιστον έτη 
πριν από την υποβολή της αίτησης. Για τους ευρωπαίους 
πολίτες της Ε.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 68 του Κανονισμού 
883/2004.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
 
Tηλ.: 1434
eee@mlsi.gov.cy
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και 
Ακριτικών Περιοχών

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για 
απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε 
περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.

Το Σχέδιο, αφορά παροχή οικονομικής ενίσχυσης για 
κατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές/
κοινότητες, εντός Οικιστικών Περιοχών και Οικιστικών 
Ζωνών, όπως πιο κάτω:

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α: Ακριτικές Περιοχές
• Καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης 

Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου
• Καθορισμένες Κοινότητες και περιοχές σε Δήμους 

που γειτνιάζουν µε την Γραμμή Αντιπαράθεσης, (Πάνω 
Πύργος, Κάτω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι, 
Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια, Ποταμιά, Αθηαίνου, Τρούλοι, 
Πύλα – καθορισμένη περιοχή, Στροβίλια, Δερύνεια, 
Άχνα, Φρέναρος, Αχερίτου, Αυγόρου)

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β: Ορεινές Περιοχές
• Καθορισμένες Κοινότητες (110) σε ορεινές περιοχές με 

υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων

Το Σχέδιο παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία 
ημερομηνία υποβολής αίτησης που καθορίζεται η 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Υπουργείο Εσωτερικών - 1453, Λευκωσία
Γραφείο Eξυπηρέτησης του Πολίτη 
Tηλ.: +357 22 867800
www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/ 
ADF4A4C11D4F4AF3C225782B003B4AF0 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το Φορολογικό Σύστημα στην Κύπρο

Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος «Κάτοικος 
Κύπρου» ορίζεται:
Άτομο (φυσικό πρόσωπο) που παραμένει στην Κύπρο για 
μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο 
τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος, ή άτομο (φυσικό 
πρόσωπο) που πληροί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις σε 
κάθε φορολογικό έτος:
• Παραμένει στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους 

που συμποσούνται σε τουλάχιστον 60 ημέρες
• Δεν παραμένει σε άλλο κράτος, για μία ή περισσότερες 

περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ημέρες
• Δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος
• Ασκεί επιχείρηση στην Κύπρο ή/και εργοδοτείται στην 

Κύπρο ή/και κατέχει αξίωμα σε εταιρεία φορολογικό 
κάτοικο Κύπρου, κατά τις 31 Δεκεμβρίου του κάθε 
φορολογικού έτους, δηλαδή η επιχείρηση ή η 
εργοδότηση ή η κατοχή αξιώματος δεν τερματίζονται 
πριν το τέλος του φορολογικού έτους

• Διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο που του ανήκει ή 
την ενοικιάζει

Εταιρεία (νομικό πρόσωπο) της οποίας ο έλεγχος και η 
διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο
• Σε κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που είναι κάτοικος 

Κύπρου, για κάθε φορολογικό έτος, επιβάλλεται φόρος 
στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές 
τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου

• Σε κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που ΔΕΝ 
είναι κάτοικος Κύπρου, για κάθε φορολογικό έτος, 
επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή 
προκύπτει από πηγές εντός Κύπρου μόνο

• Νομικό Πρόσωπο – Εταιρεία μη κάτοικος, που έχει μόνιμη 
εγκατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει 
να τύχει φορολογικής μεταχείρισης ως κάτοικος Κύπρου

• Εθελοντική εγγραφή στο μητρώο του Τμήματος 
Φορολογίας (για σκοπούς Φ.Π.Α.) μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κάτω από όρους και προϋποθέσεις, 
π.χ. πρόσωπο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένο 
στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά ασκεί φορολογητέες 
δραστηριότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία

Εταιρικός Φόρος
Η Κύπρος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φορολογικών 
πλεονεκτημάτων στις εταιρείες που διεξάγουν εργασίες στην 
Κύπρο. Τα πλεονεκτήματα αυτά πηγάζουν από την ευνοϊκή 
φορολογία της Κύπρου που είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(OECD) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το 
εκτενές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
με πάνω από 60 χώρες.

Εν συντομία οι κύριες πρόνοιες της εταιρικής φορολογίας 
είναι:
• Ομοιόμορφος φορολογικός συντελεστής Εταιρικού 

Φόρου 12.5%. Το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.
• Μη φορολόγηση των εισοδημάτων από μερίσματα 

ή/και τόκους, προσώπου που δεν είναι κάτοικος της 
Δημοκρατίας, καθώς και ατόμου που είναι κάτοικος 
της Δημοκρατίας αλλά δεν θεωρείται “Domiciled” στη 
Δημοκρατία

• Μη παρακράτηση φόρου για δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας (royalties) αναφορικά με τη χρήση των 
δικαιωμάτων αυτών εκτός Κύπρου

• Μη φορολόγηση κέρδους από μόνιμη εγκατάσταση 
που διατηρείται στο εξωτερικό κάτω από όρους και 
προϋποθέσεις

• Μη επιβολή φόρου επί κεφαλαιουχικών κερδών από τη 
διάθεση μετοχών σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο

• Απαλλάσσονται από την φορολογία, στις περιπτώσεις 
αναδιοργάνωσης εταιρειών, τα κέρδη που προκύπτουν 
από τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή μετοχών, και η 
καταβολή τελών χαρτοσήμου

• Αφορολόγητος επαναπατρισμός κερδών και κεφαλαίου

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Το ετήσιο εισόδημα των φυσικών προσώπων φορολογείται 
κλιμακωτά σε ποσοστά 20%, 25%, 30% και 35%, με τα 
πρώτα €19500 του εισοδήματος, να είναι αφορολόγητα. 
Από τους χαμηλότερα θεσμοθετημένους φορολογικούς 
συντελεστές στην Ε.Ε.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Επιβάλλεται φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) σε 
συντελεστή 19% (κανονικός), 9% /5% (μειωμένος), όπως 
και 0% (μηδενικός συντελεστής) πάνω σε συγκεκριμένα 
αγαθά και υπηρεσίες, σε όλες τις παραδόσεις αγαθών 
και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην 
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Σημειώστε ότι…
Δεν φορολογούνται τα εισοδήματα που προέρχονται 
από τις ακόλουθες πηγές εισοδήματος κάτω από 
όρους και προϋποθέσεις:

• Εισόδημα από μερίσματα και τόκους
• Κέρδος από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό
•  Εισόδημα από έμμισθη απασχόληση στο 

εξωτερικό
•  Κέρδος από την πώληση χρεογράφων
•  Η ζημιά που προκύπτει από επιχείρηση, στο 

τρέχων έτος ή/και προηγούμενα έτη, αφαιρείται 
από το φορολογητέο εισόδημα κάτω από όρους 
και προϋποθέσεις

•  Απαλλάσσεται από φορολογία, εισόδημα 
που λαμβάνεται: ως φιλοδώρημα επί 
αφυπηρετήσει, από αποζημίωση λόγω θανάτου 
ή τραυματισμού, ταμείο προνοίας, ταμείο 
συντάξεων, ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία

Σημειώστε ότι…
Το TaxisNet προσφέρει τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων τόσο του ΦΠΑ 
όσο και του Φόρου Εισοδήματος.

Φόρος Εισοδήματος: Για την ηλεκτρονική υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων από Φυσικά Πρόσωπα και 
Εταιρείες. 

ΦΠΑ: Για την ηλεκτρονική υποβολή των 
Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ιστοσελίδα Υπηρεσίας: www.taxisnet.mof.gov.cy

H Υπηρεσία TAXISnet αποτελείται από δυο 
ξεχωριστά συστήματα για τα οποία απαιτείται 
διαφορετική εγγραφή:

1.  Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου 
Εισοδήματος/Άμυνας

2. Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς ΦΠΑ/IN-
TRASTAT/VIES

Δημοκρατία, στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη μέλη 
και στις εισαγωγές αγαθών από Τρίτες χώρες.

Διεθνή Καταπιστεύματα
Τα Κυπριακά Διεθνή Καταπιστεύματα απολαμβάνουν 
σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, τα οποία 
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες φορολογικού 
προγραμματισμού:

• Tο εισόδημα και τα κέρδη ενός Κυπριακού Διεθνούς 
Καταπιστεύματος, τα οποία προκύπτουν από πηγές εκτός 
Κύπρου εξαιρούνται από οποιοδήποτε φορολογία που 
επιβάλλεται στην Κύπρο

• Μερίσματα και τόκοι που λαμβάνονται από ένα 
καταπίστευμα από μια εταιρεία μη κάτοικο Κύπρου δεν 
υπόκεινται σε φορολογία ούτε σε παρακράτηση φόρου

• Απαλλαγή από τη φορολογία σε περίπτωση αλλοδαπού, 
που δημιουργεί ένα διεθνές καταπίστευμα στην Κύπρο 
και αφυπηρετεί στη χώρα, υπό τον όρο ότι όλη η 
ακίνητη περιουσία και το εισόδημα που κερδίζεται 
βρίσκεται στο εξωτερικό, ακόμη κι αν το φυσικό 
πρόσωπο είναι δικαιούχος

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Υπουργείο Οικονομικών, Μιχαήλ Καραολή και 
Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 601722 
www.mof.gov.cy 
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ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, 
ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους 
δικαιούχους.

Κύρια χαρακτηριστικά και βασικές αρχές του ΓεΣΥ είναι:
• Η καθολική κάλυψη του πληθυσμού.
• Η ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων.
• Η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας.
• Η ελεύθερη επιλογή παροχέα υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας από το δικαιούχο.
• Η κοινωνική αλληλεγγύη.

Για τη λειτουργία του ΓεΣΥ θα δημιουργηθεί Ταμείο, στο 
οποίο θα καταβάλλονται οι εισφορές για τη χρηματοδότησή 
του και από το οποίο θα γίνεται η αποζημίωση των 
παροχέων. Το Ταμείο του ΓεΣΥ θα διαχειρίζεται ο 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Δικαιούχοι ΓεΣΥ

Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:
• Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας
• Έχουν τη συνήθη διαμονή τους:

• Στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία 
περιοχές ή 

• Στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων 
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο

• Εξαρτώμενα Δικαιούχων

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία: 
• Είναι πολίτες της Ε.Ε.
• Έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές:
• Εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή 

Δημοκρατία περιοχές

• Έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές

• Εξαρτώμενα Δικαιούχων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος των 
Πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 
Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

Πολίτες Τρίτων Χωρών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:
• Είναι πολίτες τρίτης χώρας
• Έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
• Έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης ή
• Έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
• Εξαρτώμενα Δικαιούχων

Σημειώστε ότι…
Στην κατηγορία Εξαρτώμενα δικαιούχων ανήκουν 
πρόσωπα τα οποία:

• Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) 
ή είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
είναι πολίτες Τρίτων χώρων

• Έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες 
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές

• Είναι μέλη της οικογένειας δικαιούχου
• Στην περίπτωση μελών οικογένειας δικαιούχου 

τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας μόνιμης 
διαμονής, τα μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν 
άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές σύμφωνα με 
τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο

Οι Κύπριοι πολίτες, οι οποίοι έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιοχές, είναι δικαιούχοι ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μέλη 
οικογένειας δικαιούχου προσώπου.
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Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής 
προστασίας
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:
• Έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
• Είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα με 

καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με 
τον περί Προσφύγων Νόμο

• Εξαρτώμενα Δικαιούχων

Άλλες κατηγορίες
Ο Οργανισμός εφόσον το αποφασίσει, μπορεί να εντάξει 
εξαιρούμενα πρόσωπα στο ΓεΣΥ επί εθελοντικής βάσης υπό 
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εσωτερικούς 
κανονισμούς.

Πρόσωπα τα οποία κρίνονται από το Συμβούλιο του 
Οργανισμού ως ειδικές περιπτώσεις, όπως καθορίζονται με
κανονισμούς/αποφάσεις.

Κατηγορίες Παροχέων ΓεΣΥ
1. Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες/Προσωπικοί παιδίατροι
2. Ειδικοί ιατροί
3. Οδοντίατροι
4. Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα
5. Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)
6. Ασθενοφόρα
7. Νοσηλευτές, Μαίες και Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας
8. Φαρμακεία
9. Εργαστήρια
10. Επιπλέον Υπηρεσίες (Ανακουφιστική Φροντίδα, ιατρική 

αποκατάσταση, κατοίκον Φροντίδα)

Διαδικασία Εγγραφής στο ΓεΣΥ
Για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
που παρέχονται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, κάθε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο των Δικαιούχων 
και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού. 

Εγγραφή στο Μητρώο των Δικαιούχων
Για να μπορέσει να εγγραφεί στο Μητρώο Δικαιούχων του 
ΓεΣΥ, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι απαραίτητο να είναι 
καταχωρημένο είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, 
είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης, ή/και στο 
Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημειώνεται, ότι μη Κύπριοι οι οποίοι εργάζονται, και οι 

οποίοι δεν έχουν ενημερώσει το αρχείο τους στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Αριθμό Εγγραφής 
Αλλοδαπού, ο οποίος είναι γραμμένος στο Δελτίο Εγγραφής 
Αλλοδαπού, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν 
άμεσα. 

Επιπλέον, για σκοπούς επιβεβαίωσης των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τον περί ΓεΣΥ Νόμο του 
2017, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να απαιτεί 
την προσκόμιση επιπρόσθετων πιστοποιητικών ή/και 
αποδεικτικών στοιχείων.

Εγγραφή μέσω διαδικτύου
• Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του 

ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
Δικαιούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν 
λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της 
ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς 
και η ενεργοποίηση του

• Ακολούθως, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνδέεται 
στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας 
τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή 
του. Κατά την εγγραφή, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
θα συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία για σκοπούς 
ταυτοποίησης του με τα προαναφερόμενα Αρχεία και 
ακολούθως θα συμπληρώσει κάποια επιπρόσθετα 
στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

• Σε περίπτωση, μη δυνατότητας ταυτοποίησης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου με τα Αρχεία θα του ζητηθεί 
όπως υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής την οποία 
ακολούθως θα πρέπει να τυπώσει και να αποστείλει 
ταχυδρομικώς στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 
επισυνάπτοντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή/και 
αποδεικτικά στοιχεία

• Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων τα 
οποία διαθέτουν λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη 
Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία θα γίνει 
με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου

Εγγραφή μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
• Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα 

μπορούν να εγγραφούν ως δικαιούχοι μέσω επίσκεψης 
σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους. Κατά την 
επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει 
την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ 
μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σημειώνεται, 
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ότι κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του 
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού

Εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού
Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ισχύουν 
τα ακόλουθα:
• Δικαιούχοι κάτω των 16 ετών εγγράφονται σε κατάλογο 

προσωπικού ιατρού για παιδιά
• Δικαιούχοι μεταξύ 16 και 18 ετών εγγράφονται είτε 

σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά είτε σε 
κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες

• Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού για ενήλικες

• Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς 
ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας προσωπικού ιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ είτε στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη 
Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε σε έντυπους καταλόγους 
τους οποίους θα διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα σημεία 
που θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους.

Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού 
μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων:
• Δικαιούχοι οι οποίοι εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο 

Δικαιούχων και έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη 
Δικαιούχων www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&lo-
cale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=home 
μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε 
κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους τον οποίο 
θα εντοπίσουν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Εφόσον 
ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, 
ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή και της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Για 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο δικαιούχος θα 
πρέπει απαραίτητα να επισκεφθεί τον προσωπικό του ιατρό

• Κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα 
συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο 
δικαιούχο και τα δύο μέρη θα υπογράψουν από κοινού 
το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός 

ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο προσωπικός 
ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο ένα μοναδικό 
αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη 
δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον 
Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων

Μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό:
• Εναλλακτικά, δικαιούχοι που εγγράφηκαν ήδη στο 

Μητρώο Δικαιούχων θα μπορούν να επισκεφθούν τον 
προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμούν 
να εγγραφούν. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός 
θα αναζητήσει ηλεκτρονικά το δικαιούχο στο Μητρώο 
Δικαιούχων και αφού τον εντοπίσει θα τον εγγράψει 
στον κατάλογο του

• Επιπλέον, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/
επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και θα 
υπογράψουν από κοινού το έντυπο «Αμοιβαίας Αποδοχής 
Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού 
Ιατρού», το οποίο φυλάγεται από τον προσωπικό ιατρό 
και είναι στη διάθεση του Οργανισμού για έλεγχο ή 
υποβάλλεται στον Οργανισμό όταν του ζητηθεί

• Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο 
δικαιούχο, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει 
καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο 
οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα 
στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον 
Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων

Σημειώστε ότι…
Σχετικά με την αλλαγή προσωπικού ιατρού:
• Οι δικαιούχοι άνω των 2 ετών, έχουν δικαίωμα 

αλλαγής του προσωπικού τους ιατρού, 
δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής σε 
κατάλογο προσωπικού ιατρού

• Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους 
της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα αλλαγής 
Προσωπικού Ιατρού όποτε το επιθυμούν
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Υποβολή Αιτημάτων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Οι δικαιούχοι, οι παροχείς φροντίδας υγείας και το ευρύ κοινό 
δύνανται να υποβάλλουν ερωτήσεις ή και παράπονα στο 
Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ με τους ακόλουθους τρόπους:
• Μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης στο 17000 για 

κλήσεις από Κύπρο και στο +357 22 017000 για κλήσεις 
από εξωτερικό

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@gesy.org.cy
• Μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ: www.gesy.org.cy
• Μέσω των διαδικτυακών Πυλών Παροχέων και Δικαιούχων

Σημειώστε ότι…
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης αποτελεί ένα ενιαίο σημείο 
επαφής μεταξύ του Οργανισμού Ασφά-λισης Υγείας 
και των δικαιούχων, των παροχέων φροντίδας 
υγείας, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου για όλα 
τα θέματα που αφορούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?-
catId=559&langId=el 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
(ΕΚΑΑ)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) εκδίδεται 
σε όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Η ΕΚΑΑ προσφέρει 
πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την 
προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της Ε.Ε., 
την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με 
τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, 
δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Διευκρινίζεται, ότι για τους Κύπριους που για την ιατροφαρμα-
κευτική τους περίθαλψη υπάγονται στη νομοθεσία Κράτους 
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου ή την Ελβετία, η ΕΚΑΑ εκδίδεται από το εν λόγω 
Κράτος Μέλος.
 
Για παράδειγμα, Κύπριος, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη μόνο 
από τη Γερμανία και επαναπατρίζεται, συνεχίζει να υπάγεται 
στην Γερμανική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης. Συνεχίζει 
να καταβάλλει εισφορές στη Γερμανία, λαμβάνει υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο προσκομίζοντας 
το έντυπο S1 και η ΕΚΑΑ εκδίδεται από τις Γερμανικές αρχές.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γενικές πληροφορίες

Η δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο είναι υποχρεωτική και 
δωρεάν από την ηλικία των 4 ετών και 8 μηνών, μέχρι και 
την ηλικία των 15. Η εκπαίδευση παρέχεται πάνω σε κρατική 
και ιδιωτική βάση σε όλα τα επίπεδα, από το νηπιαγωγείο 
μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση και τις επαγγελματικές 
σπουδές. 
Η γλώσσα διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία είναι η 
ελληνική, τα οποία ακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα το 
οποίο καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η ακαδημαϊκή χρονιά χωρίζεται για τα σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρία τρίμηνα, ενώ για 
τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζεται σε 
δύο τετράμηνα. Όλα τα σχολεία παραμένουν κλειστά 
για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των 
διακοπών του καλοκαιριού. Τα παιδιά φοιτούν στο δημόσιο 
σχολείο που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο διαμονής τους, 
νοουμένου ότι θα εγγραφούν έγκαιρα κατά την περίοδο 
των εγγραφών. Εναλλακτικά, μπορούν να εγγραφούν στο 
πλησιέστερο με διαθέσιμες θέσεις σχολείο. Σε μαθητές 
Δημοτικών σχολείων, καθώς και Γυμνασίων - Λυκείων, των 
οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική, παρέχεται 
επιπλέον γλωσσική υποστήριξη. Αυτά τα μαθήματα είναι 
δωρεάν.

Όσον αφορά το μάθημα των Αγγλικών, διδάσκεται από την 
Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά μπορούν, επίσης, 
να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία – η απόφαση για φοίτηση 
σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο εξαρτάται αποκλειστικά από 
τους γονείς. Δεν υπάρχουν δωρεάν ιδιωτικά σχολεία αγγλικής 
γλώσσας στην Κύπρο. Σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία πληρώνονται 
δίδακτρα. Εκτός από αυτά της αγγλικής γλώσσας, υπάρχουν 
ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο, τα οποία διδάσκουν και σε άλλες 
γλώσσες (γαλλικά, ρωσικά, αραβικά κ.α.)

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Τα μαθήματα στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Δημοτικά) αρχίζουν στις 7:45 π.μ. και τελειώνουν στις 1.05 μ.μ. 
Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Δημοτικά) τα οποία συμμετέχουν στο θεσμό του «Ενιαίου 
Ολοήμερου Σχολείου» τα οποία λειτουργούν μέχρι τις 4:00 μ.μ., 

καθώς και τα «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία» πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) τα οποία λειτουργούν 
μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή 4:00 μ.μ. Τα ιδιωτικά σχολεία δημοσιεύουν 
το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, αν τους ζητηθεί. 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο 
τριετείς κύκλους φοίτησης, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους 
δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών 

Σημειώστε ότι…
Στην προσπάθειά του να προσφέρει εκπαιδευτική 
βοήθεια σε Κυπρίους που ζουν στο εξωτερικό, το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας προμηθεύει βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό 
υλικό σε σχολεία για παιδιά αποδήμων Κυπρίων και 
άλλες κυπριακές οργανώσεις του εξωτερικού. Το 
Υπουργείο παρέχει, επίσης, την ευκαιρία σε παιδιά 
κυπριακών κοινοτήτων να επισκεφτούν την Κύπρο 
και αναπτύσσει προγράμματα που σχετίζονται με 
την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes-perifereies.html 

Σημειώστε ότι…
Όσον αφορά τις εγγραφές στα Δημόσια και 
Κοινοτικά Νηπιαγωγεία για κάθε σχολική χρονιά 
πραγματοποιούνται συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο 
Ιανουαρίου. Το κάθε παιδί εγγράφεται στο Νηπιαγωγείο 
της Εκπαιδευτικής του περιφέρειας με βάση τη 
διεύθυνση διαμονής του.
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που προσφέρονται σε διακριτά μαθήματα (Νέα Ελληνικά, 
Μαθηματικά, Ιστορία κ.α.), προγράμματα που προσφέρονται 
διαθεματικά (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.α.), 
καθώς και διάφορες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, 
εκδρομές, επισκέψεις κ.α.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
των μαθητών. Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλες τις τάξεις 
και υποχρεωτική, μέχρις ότου ο μαθητής συμπληρώσει 
τον γυμνασιακό κύκλο ή το 15ο έτος της ηλικίας του, 
οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

Η γλώσσα διδασκαλίας στο δημόσιο σχολείο είναι η 
ελληνική και εφαρμόζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές και 
τα αναλυτικά προγράμματα που αναπτύσσονται από την 
αρμόδια αρχή που είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας. Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται 
υποχρεωτικά από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι και την Γ΄ Λυκείου.

Τα μαθήματα αρχίζουν κάθε χρόνο την πέμπτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν τον Μάϊο, 
ανάλογα με την τάξη. Το ωράριο λειτουργίας των δημόσιων 
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 7:30 π.μ. - 1:35 
μ.μ. (Δευτέρα – Παρασκευή). Οι μαθητές εγγράφονται στα 
σχολεία των οικείων εκπαιδευτικών περιφερειών μέσα στις 
προθεσμίες που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Υπογραμμίζεται ακόμη, ότι η Μέση Εκπαίδευση έχει 
ενισχύσει τον θεσμό των σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος 
με τη λειτουργία Αθλητικών και Μουσικών Γυμνασίων και 
Λυκείων, ένα σε κάθε πόλη της ελεύθερης Κύπρου. 
Για τα παιδιά που έρχονται στην Κύπρο από σχολεία του 
εξωτερικού θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σχετική 
αίτηση και να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα/
αποδεικτικά. Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται στα 
αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας σε Λευκωσία, Λεμεσό, 
Λάρνακα και Πάφο. Στα Επαρχιακά Γραφεία, παρέχεται 
ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα/αποδεικτικά, 
καθώς επίσης και πληροφόρηση για τη διαδικασία εγγραφής 
και μετεγγραφής των παιδιών στα δημόσια σχολεία Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης. 

Υπογραμμίζεται ακόμη, ότι τα παιδιά που επιθυμούν να 
εγγραφούν σε δημόσια σχολεία της Κύπρου από σχολεία του 
εξωτερικού παρακάθονται υποχρεωτικά σε κατατακτήριες 
εξετάσεις, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τα Επαρχιακά 

Γραφεία Παιδείας (εξαιρούνται όσα παιδιά έχουν φοιτήσει 
σε σχολεία της Ελλάδας όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι 
η ελληνική). Μαθητές που δεν κατέχουν ικανοποιητικά την 
ελληνική γλώσσα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε 
ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
συμπεριλαμβανομένων και μεταβατικών τάξεων, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η διαπίστωση του επιπέδου ελληνομάθειας ενός παιδιού 
εξακριβώνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κατόπιν 
χορήγησης διαγνωστικού δοκιμίου. Όσα παιδιά εντάσσονται 
στο πρόγραμμα των μεταβατικών τάξεων, ακολουθούν 
για 2 χρόνια τροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει εντατική εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας, με στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού, 14 περιόδους 
την εβδομάδα και 5 ώρες ενίσχυσης στα Μαθηματικά, τη 
Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία σε θέματα ορολογίας και 
πυρηνικών γνώσεων.

Στην Κύπρο υπάρχει επίσης, η δυνατότητα φοίτησης 
σε ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση 
για φοίτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο εξαρτάται 
αποκλειστικά από τους γονείς. Σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία 
πληρώνονται δίδακτρα και η γλώσσα διδασκαλίας διαφέρει 
ανάλογα με το σχολείο (μπορεί να είναι τα Ελληνικά, τα 
Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ρωσικά ή τα Αραβικά). 

Τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αναλυτικό και ωρολόγιο 
πρόγραμμα που εφαρμόζουν:
• Ιδιωτικά Σχολεία του αυτού τύπου: στην κατηγορία 

αυτή κατατάσσονται τα σχολεία που ακολουθούν χωρίς 
καμία παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά και ωρολόγια 
προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημόσιων 
σχολείων

• Ιδιωτικά Σχολεία παρομοίου τύπου: σε αυτή την 
κατηγορία κατατάσσονται τα σχολεία στα οποία, εκτός 
των άλλων μαθημάτων, διδάσκονται απαραίτητα τα 
κύρια μαθήματα υφιστάμενου τύπου των δημόσιων 
σχολείων, τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα, όσον αφορά 
στον χρόνο και στην ύλη που προνοούνται για τα 
δημόσια σχολεία

• Ιδιωτικά Σχολεία διαφορετικού τύπου: κατατάσσονται σε 
αυτή την κατηγορία σχολεία που δεν εμπίπτουν σε καμία 
από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες
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Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δημόσια Πανεπιστήμια 
Η εισδοχή των υποψήφιων προπτυχιακών φοιτητών 
στα δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο) γίνεται με τις Παγκύπριες 
Εξετάσεις, στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 
απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας και όλοι οι Κύπριοι της διασποράς από όλο 
τον κόσμο. Η εισδοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
γίνεται με διαδικασία επιλογής, που στηρίζεται κυρίως στην 
ακαδημαϊκή επίδοση.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δέχεται αιτήσεις εισδοχής 
από τους υποψήφιους φοιτητές διαδικτυακά μέσω της 
ιστοσελίδας. Η διαδικασία επιλογής στηρίζεται σε αλγόριθμο 
τυχαίας κατανομής θέσης. Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα 
για κάθε πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένα στη σχετική 
ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Οι κατάλογοι των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Ιδιωτικών Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων Ιδιωτικών 
Φροντιστηρίων, που λειτουργούν στην Κύπρο είναι 
αναρτημένοι στο διαδίκτυο.

Σημειώστε ότι…
Κατάλογος με όλα τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας www.
moec.gov/schools_info.html

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης
Τηλ.: +357 22 800630/631
www.moec.gov.cy/dme 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα: 
nop.moec.gov.cy

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης
www.moec.gov.cy/dme/epikoinonia.html

Πρόγραμμα μεταβατικών τάξεων για μαθητές με 
μεταναστευτική βιογραφία
enimerosi.moec.gov.cy/ypp7859

Μουσικά Σχολεία
mousm.schools.ac.cy/index.php/el/

Αθλητικά Σχολεία
www.schools.ac.cy/athlitika_scholeia.html

Ιδιωτική Εκπαίδευση
www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/index.html

Δημόσια Πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(University of Cyprus)

Τηλ.: +357 22 894000
info@ucy.ac.cy 
www.ucy.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
(Cyprus University of Technology)

Τηλ.: +357 25 002500 
Φαξ: +357 25 002750
administration@cut.ac.cy 
www.cut.ac.cy

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
Open University of Cyprus

Τηλ.: +357 22 411600
Φαξ: +357 22 411601
info@ouc.ac.cy
www.ouc.ac.cy
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Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
Tα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο ακολουθούν 
παρόμοιες μεταξύ τους πολιτικές σχετικά με την εισδοχή 
των υποψήφιων φοιτητών. Η ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, η 
ικανότητα χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 
ψηλό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα είναι μεταξύ άλλων τα 
βασικά κριτήρια εισδοχής στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
(University of Nicosia)

Τηλ.: +357 22 841500
Φαξ: +357 22 357481
admissions@unic.ac.cy
www.unic.ac.cy

Frederick University

Τηλ.: +357 22 431355
Φαξ:: +357 22 438234
info@frederick.ac.cy
www.frederick.ac.cy

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(European University Cyprus)

Τηλ.: +357 22 713000
Φαξ:: +357 22 662051
admit@euc.ac.cy
www.euc.ac.cy

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου  
(Neapolis University Pafos)

Τηλ.: +357 26 843300
Φαξ: +357 26 931944
info@nup.ac.cy
www.nup.ac.cy

University of Central Lancashire

Τηλ.: +357 24 694000
Φαξ: +357 24 812120
info@uclancyprus.ac.cy
www.uclancyprus.ac.cy

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.)
Στην Κύπρο λειτουργούν πολλές εγγεγραμμένες ΙΣΤΕ, που 
προσφέρουν προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας 
επαγγελματικά προγράμματα. Οι σχολές αυτές είναι:
1. Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

2. Δραματική Σχολή Βλαδίμηρος Καυκαρίδης
3. Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
4. A.C. American College
5. ACC Akademia College
6. Alexander College (Λάρνακα, Πάφος)
7. Arte Music Academy
8. Atlantis College (Αμμόχωστος)
9. Casa College
10. CBS – College of Business Studies
11. C.D.A. College (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)
12. City Unity College Nicosia
13. College of Tourism & Hotel Management
14. Cyprus College (Λευκωσία Λεμεσός)
15. Cyprus International Institute of Management 

(Λευκωσία, Λεμεσός)
16. Cyprus School of Molecular Medicine – The Cyprus 

Institute of Neurology & Genetics
17. Frederick Institute of Technology (Λευκωσία, Λεμεσός)
18. Global College
19. Institute of Professional Studies (IPS) 
20. UCLan Cyprus
21. Intercollege (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)
22. InterNapa College
23. KES College
24. Larnaca College (Λάρνακα)
25. Ledra College
26. Mesoyios College (Λεμεσός)
27. Neapolis College
28. P.A. College
29. Susini College (Λευκωσία, Λεμεσός)
30. The CTL Euro College (Λεμεσός)
31. The Cyprus Academy of Art
32. The Cyprus Institute
33. The Cyprus Institute of Marketing (Λευκωσία, Λεμεσός)
34. The Limassol College - T.L.C. (Λεμεσός)
35. The Philips College
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Πρόγραμμα για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
με την πολιτική του, όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών 
με μεταναστευτική βιογραφία και στην προσπάθειά του να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές τους ανάγκες, έχει διαμορφώσει επίσημη 
πολιτική για θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών στο Κυπριακό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα, μέσω της προσφοράς ενισχυμένων 
και διαφοροποιημένων προγραμμάτων εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό, έχει διαμορφωθεί 
«Κείμενο Πολιτικής για την Ένταξη των Μαθητών/τριών 
με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό 
Σύστημα». Στο Κείμενο καταγράφεται, η υφιστάμενη 
κατάσταση και παρουσιάζεται η πρόταση για την υποδοχή των 
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η οποία αναπτύσσεται γύρω 
από πέντε άξονες προτεραιότητας:
1. Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
2. Υποδοχή νέων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
3. Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών
4. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες 

των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
5. Διαπολιτισμική προσέγγιση νέων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων

Με την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο, τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα 
εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ για την 
παροχή χρόνου ενισχυτικής διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του 
πρωινού χρόνου χορηγείται το Δοκίμιο Ελληνομάθειας.

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για 
παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Με την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο, τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα 
εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Μαθητές που δεν κατέχουν ικανοποιητικά την ελληνική 
γλώσσα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ειδικά 
προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
συμπεριλαμβανομένων και μεταβατικών τάξεων, όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διαπίστωση του επιπέδου 
ελληνομάθειας ενός παιδιού, εξακριβώνεται στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς, κατόπιν χορήγησης διαγνωστικού δοκιμίου. 

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνουν κάθε 
χρόνο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας 
σε παιδιά επαναπατρισθέντων, καθώς και σε παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία. Τα μαθήματα προσφέρονται 
εντός των σχολικών μονάδων σε απογευματινό χρόνο (1:05 
- 2:35 μ.μ. ή στην περίπτωση που λειτουργεί προαιρετικό 
ολοήμερο σχολείο από 4:00-5.30, δηλαδή 90 λεπτά μία 
φορά την εβδομάδα για 25 συναντήσεις). Για τη συγκρότηση 
μιας ομάδας, απαιτείται ο αριθμός των 5-11 παιδιών. Για 
περισσότερα από 11 παιδιά σχηματίζεται νέα ομάδα. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα της Διαπολιτισμικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης: http://www.moec.gov.cy/dde/dia-
politismiki/index.html

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων:
www.moec.gov.cy/epimorfotika/mathe_ellinika.html

Σημειώστε ότι…
Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και τα 
Επιμορφωτικά Κέντρα σε όλες τις επαρχίες, 
προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τόσο 
σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες τα απογεύματα. 
Αριθμός Δήμων σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
προσφέρουν μαθήματα Ελληνικών στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του θεσμού του «Ανοικτού Σχολείου».
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προσφέρει ποικίλα 
επιμορφωτικά προγράμματα και έχει πλούσιο υλικό στην 
ιστοσελίδα του με παρουσιάσεις και υλικό για τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας:
• Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας: http://www.pi.ac.cy/pi/index.
php?option=com_content&view=article&id=1715&Item-
id=463&lang=el

• Κατάλογος χρήσιμων ιστοσελίδων και εφαρμογιδίων 
και παρουσιάσεις από συνέδρια για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: http://www.pi.ac.
cy/pi/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=1714&Itemid=463&lang=el

• Ιστοσελίδα https://mefesi.pi.ac.cy όπου υπάρχει 
πλούσιο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

• Οδηγός γονέων–διαμεσολαβητών: Στον Οδηγό 
αυτό, μετά τη σελίδα 95, καταγράφονται και κανόνες 
φοίτησης στη Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση 
καθώς και βασικοί όροι των μαθημάτων της Γλώσσας, 
των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών σε 4 
γλώσσες: ρωσικά, ουκρανικά, γεωργιανά και αραβικά. Ο 
Οδηγός βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 
https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/kyprianou.d2/
ODIGOSDIAMESOLAVITONNEW.pdf

• Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει αναπτύξει επίσης, 
πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Έχουν 
αναπτυχθεί 4 ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από 
5 πακέτα μαθημάτων, τα οποία βρίσκονται σε μορφή 
διαδραστικών παρουσιάσεων (scorm packages). Σε αυτά 
τα πακέτα υλικού, μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση 
όποιο άτομο αποκτήσει κωδικούς στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Πληροφορίες για δημιουργία κωδικού και για 
πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, θα βρείτε, στην ιστοσελίδα: 
http://www.pi.ac.cy/pi/files/anakoinoseis/2018_2019/
domes_ypostirixis_parartima.pdf

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει παράλληλα τις εξής δομές 
και προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα 
σε αποδήμους και επαναπατρισθέντες:
• Κάθε χρόνο, προσφέρεται Τρίμηνο Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών του Εύξεινου 
Πόντου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 
μπορεί να βρει κάποιος/κάποια στην ιστοσελίδα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi.ac.

cy/pi/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=115&Itemid=122&lang=el

• Κάθε χρόνο προσφέρεται επίσης, σε συνεργασία 
με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, δεκαπενθήμερο 
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών 
Αμερικής. Σημειώνεται, ότι το Πρόγραμμα διεξάγεται με 
επιτυχία τα τελευταία έξι χρόνια από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και με επιστολή του Διευθυντή της 
Ελληνικής Παιδείας Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κ. 
Ιωάννη Ευθυμιόπουλου, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για την επανάληψή του. Η επιλογή των ατόμων και η 
οργάνωση της αποστολής γίνεται από την Ελληνική 
Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται 
σε Ομογενείς Εκπαιδευτικούς της Αμερικής που 
διδάσκουν σε παιδιά της Ομογένειας την ελληνική 
γλώσσα και τον πολιτισμό και για αυτό δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα και τη Διδακτική της 
και εστιάζει στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της 
Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Τα σεμινάρια, 
συνδυάζοντας τη θεωρητική και την πρακτική πτυχή 
της γνώσης, καλύπτουν βασικές θεματικές περιοχές, 
όπως Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Προδημοτική, Δημοτική 
και Μέση Εκπαίδευση καθώς και Ιστορία και Πολιτισμός. 
Επίσης, παρουσιάζονται από συμμετέχοντες/ούσες 
στο Πρόγραμμα δειγματικές διδασκαλίες που αφορούν 
στα Κοινοτικά Σχολεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. 
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων συμπληρώνεται με 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, 
μουσεία και μοναστήρια της Κύπρου, σε μια προσπάθεια 
να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/ούσες μια βιωματική 
γνώση και εμπειρία από το νησί.

• Από τη φετινή χρονιά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα 
προσφέρει και πρόγραμμα επιμόρφωσης ομογενών 
εκπαιδευτικών από τη νότια Ρωσία.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 2252
Τηλ.: +357 22 402300 | Φαξ: +37 22 480505 
info@cyearn.pi.ac.cy
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Επιχορήγηση διδάκτρων παιδιών επαναπατρισθέντων 
κυπρίων αποδήμων που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι όροι «Παλιννοστούντας» και/ή «Επαναπατριζόμενος» 
για σκοπούς του θεσμού της επιχορήγησης των διδάκτρων 
παιδιών επαναπατρισθέντων κυπρίων αποδήμων σημαίνει 
πρόσωπο κυπριακής καταγωγής, από τουλάχιστον ένα 
από τους δύο γονείς, ο οποίος είναι κάτοχος κυπριακής 
ιθαγένειας/υπηκοότητας ή μπορεί να την αποκτήσει με 
την εγκατάστασή του στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά 
από μόνιμη δεκαετή συνεχή παραμονή στο εξωτερικό. Οι 
πρόνοιες των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αναφορικά με τον πιο πάνω θεσμό, ισχύουν από το σχολικό 
έτος 2002-2003 και για τις περιπτώσεις των παιδιών, 
των οποίων οι μητέρες είναι κύπριες υπήκοοι. Η πρόνοια 
καλύπτει μέγιστο αριθμό 150 μαθητών ετησίως. Τα παιδιά 
επαναπατρισμένων γονέων δικαιούνται ετήσια χορηγία 
€768,87 (επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και 87 σεντς) - 
£450.00 (τετρακόσιες πενήντα λίρες Κύπρου)

Συγκεκριμένα, δικαιούνται επιχορήγηση μαθητές που κατά 
την άφιξή τους στην Κύπρο φοίτησαν άμεσα σε Λυκειακή 
ή Γυμνασιακή τάξη σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή στην 7η τάξη δημοτικού σε ιδιωτικά σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένων στο Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και που 
προηγουμένως φοιτούσαν σε σχολεία στο εξωτερικό, 
των οποίων γλώσσα διδασκαλίας δεν ήταν η ελληνική. 
Διευκρινίζεται ότι μαθητές που με την άφιξή τους φοίτησαν 
στην 7η τάξη σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει 
να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό από το σχολείο στο 
οποίο φοιτούσαν, σύμφωνα με το οποίο, το επόμενο σχολικό 
έτος θα δικαιούνται να εγγραφούν στη 2η (Β΄) τάξη ιδιωτικού 
σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένου στο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Η εγγραφή τους το επόμενο έτος στην 1η (Α΄) τάξη αποκλείει 
τον μαθητή από την παραχώρηση επιχορήγησης.

Φιλοξενία Κυπριόπουλων του εξωτερικού στις 
Κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας:
Η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υ.Π.Π.Α.Ν αυξάνει 
συνεχώς τα προγράμματα φιλοξενίας στην Κύπρο και τον 
αριθμό των παιδιών που φιλοξενεί από το εξωτερικό. Tα 
προγράμματα αυτά αφορούν 150 – 200 παιδιά Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ηλικίας 10 ως 12 χρόνων και γίνεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας ομογενών παιδιών 
από άλλες χώρες. Όλες οι ομάδες συνοδεύονται από 
περιορισμένο αριθμό συνοδών/εκπαιδευτικών (ένας 
συνοδός ανά δέκα περίπου παιδιά), οι οποίοι και έχουν την 
ευθύνη για τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους και της παραμονής τους στην Κύπρο.

Σκοπός του Προγράμματος Φιλοξενίας είναι να δοθεί 
ευκαιρία σε παιδιά από την Ελλάδα, τις κυπριακές παροικίες 
καθώς και σε παιδιά από χώρες όπου ζουν ομογενείς να 
επισκεφθούν και να γνωρίσουν την Κύπρο και τα αξιοθέατά 
της, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της, καθώς και την 
κυπριακή φιλοξενία.

Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί:
1. Κατά τη διάρκεια Εκπαιδευτικού προγράμματος (Άνοιξη/

Φθινόπωρο): Διαρκεί 5 μέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) 
και περιλαμβάνει τη διαμονή, τη διατροφή καθώς 
και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. 
Πραγματοποιούνται δύο εκδρομές σε κοντινούς 
προορισμούς, για να γνωρίσουν σημαντικά αξιοθέατα 
και μνημεία της Κύπρου (Ιερά Μονή Παναγίας του 
Κύκκου και Κοιλάδα Μαραθάσας-Καλοπαναγιώτης, 
Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής, εικονοφυλάκιο, πειραματικό 
ιχθυοτροφείο, καλλιέργειες Μαραθάσσας κτλ.)

2. Κατά τη διάρκεια Θερινού Προγράμματος (Καλοκαίρι): 
Διαρκεί συνήθως 9 μέρες και περιλαμβάνει τη διαμονή, 
τη διατροφή καθώς και τις μεταφορές από και προς 
το αεροδρόμιο. Πραγματοποιούνται δύο ολοήμερες 
εκδρομές σε διαφορετικές πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία 
και Λεμεσό ή Πάφο) καθώς και μία εκδρομή σε κοντινό 
προορισμό, για να γνωρίσουν σημαντικά αξιοθέατα και 
μνημεία της Κύπρου

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis
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Οι νέοι ενδιαφερόμενοι γονείς πρέπει να ζητήσουν από 
το σχολείο την «Αίτηση για Επιχορήγηση Διδάκτρων 
Παιδιών Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Αποδήμων», την 
οποία υποβάλλουν στον διευθυντή του σχολείου πλήρως 
συμπληρωμένη και υπογραμμένη. Η αίτησή αυτή πρέπει 
απαραίτητα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
έγγραφα, περιλαμβανομένης και Βεβαίωσης της Πρεσβείας/
Αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα 
αποδημίας /προέλευσης για την εκεί συνεχή παραμονή του 
γονέα, για δέκα χρόνια πριν τον επαναπατρισμό. Όλοι οι 
αιτητές - επιλέξιμοι και μη – θα ενημερώνονται σχετικά από 
το σχολείο, σύμφωνα με πληροφόρηση του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ειδική Αγωγή 
Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες απολαμβάνουν όλα τα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, σε ίση βάση 
με τα άλλα παιδιά. Με βάση τις αξιολογημένες ανάγκες 
τους, το Υ.Π.Π.Α.Ν. παρέχει σε όλα τα παιδιά εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, στη βάση ατομικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης, προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες κάθε 
παιδιού, σε κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους. 

Παρέχεται, επίσης, στα παιδιά και τις οικογένειές τους η 
δυνατότητα χρήσης επιχορηγημένων μεταφορικών μέσων, 
σε σχολεία εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. 
Επιπρόσθετα, το Υ.Π.Π.Α.Ν. λαμβάνει όλα τα μέτρα για την  
προσβασιμότητα τόσο της κτηριακής υποδομής 
(ανελκυστήρες, ράμπες, σήμανση κ.ά.). 

Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή της χρήσης νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
γίνεται προσβάσιμο στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσω 
εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Παράλληλα, το Υ.Π.Π.Α.Ν., ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
των παιδιών για δημιουργική απασχόληση στα σχολεία τις 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Τηλ.: +357 22 800600/700/ 704
Φαξ: +357 22 800640/427559

απογευματινές ώρες και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
με την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των ειδικών 
σχολείων. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται, στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι ανάγκες των παιδιών και των 
οικογενειών τους.

Στα δημόσια σχολεία λαμβάνονται, επίσης, μέτρα για 
τη σχολική ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς 
και ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, τον κοινωνικό και τον 
εκπαιδευτικό τομέα. Παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τα οποία 
προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση, δικαιούνται 
δωρεάν φοίτηση σε δημόσιο σχολείο για την παροχή της 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε τάξη συνηθισμένου 
σχολείου εφοδιασμένου με τις κατάλληλες υποδομές και 
προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες των παιδιών και στο 
εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους.

Στη Μέση Εκπαίδευση λειτουργούν τα πιο κάτω 
Προγράμματα Ειδικής Αγωγής:
• Μαθησιακών Δυσκολιών
• Ειδικών Μονάδων
• Ακοής
• Όρασης
• Κατ’ οίκον Εκπαίδευσης

Επίσης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
λειτουργικού αναλφαβητισμού και την πρόληψη του 
συνεπαγόμενου σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού, 
λειτουργεί το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού. Το περιεχόμενο 
του Προγράμματος, εστιάζει στις τρεις βασικές δεξιότητες 
– ανάγνωση, γραφή, αριθμητική – σε επίπεδο των τριών 
πρώτων τάξεων του Δημοτικού, προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες και τα βιώματα του μαθητή του Γυμνασίου. 
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Σ.Ε.Κ.Α.Π - Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.
Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.), έχει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και της πιστοποίησης 
των προγραμμάτων που προσφέρουν τα ιδιωτικά ιδρύματα 
ανώτερης εκπαίδευσης. Το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. (Κυπριακό 
Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - www.kysats.
ac.cy) είναι το εθνικό σώμα για την αναγνώριση τίτλων 
σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Αποστολές στο Εξωτερικό 
Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.):
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Μεγάλης Βρετανίας 
(Κ.Ε.Α.) αποτελεί τον κύριο φορέα μέσω του οποίου, 
από το 1969, το Υ.Π.Π.Α.Ν. ενισχύει τις προσπάθειες της 
κυπριακής παροικίας στη Μεγάλη Βρετανία για διατήρηση 
και καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής 
και γλωσσικής ταυτότητας των παιδιών και του συνόλου 
των μελών της. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το Υ.Π.Π.Α.Ν. 
έχει εντάξει τη λειτουργία της Κ.Ε.Α., ως ξεχωριστής 
δραστηριότητας στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του. 

Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, έχει συσταθεί ο 
Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης 
(Ε.Φ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος εκπροσωπεί όλους σχεδόν τους 
εκπαιδευτικούς φορείς της Ελληνικής Παροικιακής 
Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία και έχει ως κύριο 
μέλημά του τον συντονισμό των ενεργειών όλων των πιο 
πάνω εκπαιδευτικών φορέων. Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Π.Ε. είναι 
ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και 
αντιπρόεδροι οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των Εκπαιδευτικών 
Αποστολών Κύπρου και Ελλάδας. Ο Ε.Φ.Ε.Π.Ε. 
επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των 
Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων (ΕΠΣ) και προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν. Από πλευράς του, το Υ.Π.Π.Α.Ν. 
καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες (αποστολή 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση προσωπικού, έκδοση και 
αποστολή βιβλίων κ.ά.) για την αποτελεσματικότερη 
επιτέλεση του ρόλου της Κ.Ε.Α. για στήριξη των Ελληνικών 
Παροικιακών Σχολείων (ΕΠΣ).

Παραχώρηση δασκάλου/ων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: 
Το Υ.Π.Π.Α.Ν. παραχωρεί ένα δάσκαλο στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων για διδασκαλία στα Αραβόφωνα σχολεία του 
Πατριαρχείου. Μετά από αίτημα για ενίσχυση της αποστολής 
με άλλο ένα άτομο, το Υ.Π,Π. απέστειλε μία εκπαιδευτικό 
η οποία για το 2018-2019 εργάζεται δύο (2) μέρες στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τρεις (3) μέρες παρέχει 
εκπαίδευση σε ασθενή μαθητή σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Παροχή Ειδικής Εκπαίδευσης:
www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/eidiki_agogi_ 
ekpaidefsi.html
Ειδική Εκπαίδευση:  
www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html
Αξιολόγηση Παιδιών από την Επαρχιακή Επιτροπή 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.) με 
σκοπό την παροχή Ειδικής Εκπαίδευσης:
www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/axiologisi_ 
paidion.html
Δικαιώματα γονέων:
www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/dikaiomata_
gonion.html
Υποβολή αιτήματος από γονείς/κηδεμόνες για 
λήψη αντιγράφων από προσωπικούς φακέλους των 
παιδιών τους:
www.moec.gov.cy/exypiretisi_politi/index.html#eidiki
Άλλες πληροφορίες: 
www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.moec.gov.cy/sekap
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Στρατιωτική θητεία στην Κύπρο (Σύμφωνα με 
τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011)

Όλοι οι άρρενες Κύπριοι επαναπατρισθέντες (18 μέχρι 45 
ετών), οι οποίοι έχουν οποιονδήποτε από τους δυο γονείς 
Κυπριακής καταγωγής υποχρεούνται να εκπληρώσουν 
στρατιωτική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

Επαναπατρισθέντες Κύπριοι και τα άρρενα παιδιά τους, οι οποίοι 
έχουν ζήσει στο εξωτερικό για περίοδο πέραν των δέκα ετών 
(σε μία ή περισσότερες χώρες), δικαιούνται να υπηρετήσουν 
μειωμένη θητεία, αναλόγως με την ηλικία τους κατά την 
ημερομηνία επιστροφής και επανεγκατάστασής τους στην Κύπρο

• Άρρενες άνω των 26 ετών θα υπηρετήσουν 3 μήνες
• Άρρενες μεταξύ 18 και 26 ετών θα υπηρετήσουν 6 μήνες 

(σχετικό το άρθρο 21(1)(γ)(δ) του Περί Ε.Φ. Νόμου)

Χρόνος κατάταξης από το 2018 και μετά είναι ο μήνας 
Ιούλιος έκαστου έτους. Από το 2016, η διάρκεια της 
θητείας ορίστηκε σε 14 μήνες. Άρρενας Μόνιμος κάτοικος 
εξωτερικού (ποιος ορίζεται μόνιμος κάτοικος εξωτερικού 
αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2(α) του περί Ε.Φ. Νόμου 
του 2011-Ν.19(Ι)/2011), ο οποίος ενδιαφέρεται για 
επαναπατρισμό θα πρέπει με την εγκατάστασή του στο νησί, 
να επικοινωνήσει με το Στρατολογικό Γραφείο της πόλης 
που θα διαμένει, για να συμπληρώσει τα αναγκαία έντυπα 
εγγραφής του, στους στρατολογικούς καταλόγους.

Κύπριος, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2(α) του περί Ε.Φ. Νόμου), μεταξύ 16 και 26 ετών, ο 
οποίος επισκέπτεται την Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει άδεια εξόδου από το Στρατολογικό Γραφείο ή το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) της πόλης που θα 
βρίσκεται, για την αναχώρηση του από τη Δημοκρατία
Σε περίπτωση που χορηγηθεί σε Κύπριο, μόνιμο κάτοικο 
εξωτερικού (όπως ορίζεται στο άρθρο 2(α) του περί Ε.Φ. 
Νόμου) απαλλαγή από την εκπλήρωση υποχρέωσης θητείας 
του, αυτός δε χρειάζεται να ακολουθήσει την πιο πάνω 
διαδικασία για έκδοση άδειας εξόδου, αλλά μπορεί κατά την 
έξοδό του από τη Δημοκρατία, να χρησιμοποιεί το έντυπο του 
Υπουργείου Άμυνας, με το οποίο του χορηγήθηκε η εν λόγω 
απαλλαγή και η οποία υπέχει θέση μόνιμης άδειας εξόδου. Η 
κατάθεση της αίτησης απαλλαγής μαζί με βεβαίωση από την 
Πρεσβεία στη χώρα όπου διαμένει, γίνεται από το 18ο έτος της 
ηλικίας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Σημειώστε ότι…
• Απόδημοι Κύπριοι (άνδρες και γυναίκες) 

μπορούν να ζητήσουν πρόσληψη στην Εθνική 
Φρουρά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
της εκάστοτε προκήρυξης των θέσεων από το 
Υπουργείο Άμυνας.

• Επαναπατρισθέντες Κύπριοι που υπηρετούν 
τη θητεία τους στην Ε.Φ λαμβάνουν επίδομα, 
όπως κάθε άλλος στρατεύσιμος, αναλόγως της 
οικογενειακής τους κατάστασης. Συγκεκριμένα:
• Στρατεύσιμοι παντρεμένοι (η σύζυγος 

θεωρείται εξαρτώμενο) λαμβάνουν €157 
(βασικό) συν €68,70 επιπλέον

• Στρατεύσιμοι με δυο εξαρτώμενα λαμβάνουν 
€157 (βασικό) συν €102,60 επιπλέον

• Στρατεύσιμοι με τρία εξαρτώμενα λαμβάνουν 
€157 (βασικό) συν €136,80 επιπλέον

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Υπουργείο Άμυνας 
Τηλ.: +357-22 807500 
Φαξ: +357- 22 676182 / 22 302021 
www.mod.gov.cy
Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ 
Τηλ.: +357- 22 417121  Φαξ: +357-22375989 
www.army.gov.cy 
Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου 
Τηλ.: +357-22515260  Φαξ: +357-22515262
Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού 
Τηλ.: +357- 25342382  Φαξ: +357-25351043
Στρατολογικό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου 
Τηλ.: +357- 24625376  Φαξ: +357- 24653991
Στρατολογικό Γραφείο Πάφου 
Τηλ.: +357 26 933270  Φαξ: +357 26 222035
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ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι Κύπριοι απόδημοι που επιθυμούν να επαναπατρισθούν 
και να εργαστούν προτρέπονται να απευθύνονται στο 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Τμήμα Εργασίας, το οποίο μέσω των Γραφείων Εργασίας 
σε όλη την Κύπρο, βοηθά στην εξεύρεση κατάλληλης 
απασχόλησης και παρέχει καθοδήγηση για τις ευκαιρίες 
κατάρτισης, επιμόρφωσης και ένταξης σε προγράμματα 
κατάρτισης/απασχόλησης. 

Στους απόδημους/επαναπατρισθέντες Κύπριους 
προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις και 
διευκολύνσεις για προώθηση της επαγγελματικής τους 
αποκατάστασης. Ειδική εξυπηρέτηση στους απόδημους 
παρέχεται στα Γραφεία Εργασίας από εξειδικευμένους 
Συμβούλους Απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για στήριξη και ενθάρρυνση του 
επαναπατρισμού και την ενημέρωση των αποδήμων για 
την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, το Τμήμα 
Εργασίας προωθεί τα πιο κάτω:
• Ενημερώνει τους Κύπριους απόδημους, οι οποίοι 

επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασίας τηλεφωνικώς, 
γραπτώς ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για 
τις ευκαιρίες και όρους απασχόλησης στην Κύπρο, τις 
υπηρεσίες και διευκολύνσεις που παρέχει το Τμήμα για 
σκοπούς επαγγελματικής αποκατάστασής τους

• Παρέχει τη δυνατότητα στους απόδημους Κύπριους, 
οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εγκατάσταση 
στην Κύπρο και εξεύρεση εργασίας, να εγγραφούν στο 
μηχανογραφημένο μητρώο του Τμήματος Εργασίας, ως 
αιτητές εργασίας. Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι 
απόδημοι συμπληρώνουν το έντυπο «Αίτηση από 
Κύπριους που διαμένουν στο εξωτερικό για απασχόληση 
στην Κύπρο» το οποίο μπορούν να προμηθευτούν είτε 
από τις Διπλωματικές Αντιπροσωπείες της Δημοκρατίας 
στο εξωτερικό, είτε από το Τμήμα Εργασίας είτε να το 
εκτυπώσουν από την Ιστοσελίδα του Tμήματος Εργασίας: 
www.mlsi.gov.cy/dl (Ενότητα «Έντυπα/Αιτήσεις»)

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Τηλ.: +357 22 400845
qualifications@dl.mlsi.gov.cy

Τμήμα Εργασίας
Κλήμεντος 9, 1480 Λευκωσία
www.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδες με χρήσιμη ενημέρωση για θέματα 
εργοδότησης στην Κύπρο
• Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης 

Κενών θέσεων Εργασίας - Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης – Τμήμα Εργασίας www.pescps.
dl.mlsi.gov.cy

• Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική 
Κινητικότητα (EURES) – www.eures.europa.eu

• Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για θέματα 
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης-
www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy

• Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων – www.mlsi,gov,cy/dlr
• Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων – www.mlsi.gov.cy

Σημειώστε ότι…
Tα άτομα που είναι κάτοχοι ειδικών επαγγελματικών 
προσόντων διέπονται από την Νομοθεσία για την 
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων για 
Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙA
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, επιδιώκει τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υποτομέων της 
οικονομίας με στόχο την μεγαλύτερη συμβολή τους στην 
οικονομική πρόοδο του τόπου

Κύριες δραστηριότητες:
• Διαμόρφωση, συντονισμός και υλοποίηση του πλαισίου 

πολιτικής για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις
• Ετοιμασία και υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων 

Χορηγιών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την 
Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία

• Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
• Δημιουργία και διαχείριση υποδομών/Βιομηχανικών 

Περιοχών για την ορθολογιστική χωροταξία των 
επιχειρήσεων

• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, επενδυτών και 
γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω της 
Μονοθυριδικής Πρόσβασης (One Stop Shop) και του 
Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης 

• Παρακολούθηση και Συντονισμός της λειτουργίας 
της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προβολή των ευκαιριών στον επιχειρηματικό κόσμο

• Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων, μέσω των 
Ευρωπαϊκών δικτύων “Your Europe”, συντονισμός και 
επίβλεψη του Συστήματος Πληροφόρησης για την 
Εσωτερική Αγορά (“ΙΜΙ”) για διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών, 
επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων πολιτών μέσω 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου SOLVIT, προώθηση του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σχέδια Χρηματοδότησης για Γυναίκες και Νέους Επιχειρηματίες
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούν, Σχέδιο 
χορηγιών για την προώθηση και την υποστήριξη της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 
18 έως 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά σε δραστηριότητες της μεταποίησης, του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. 
Αποσκοπεί στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης μέσω 
της ενίσχυσης επιχειρηματικών δράσεων από γυναίκες.

Νεανική Επιχειρηματικότητα
Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούν Σχέδιο 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση (κεντρικό κτίριο):Υπηρεσία Βιομηχανίας 
και Τεχνολογίας,
Ανδρέα Αραούζου 6,1421 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867238
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 376493 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sit@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy/sit
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χορηγιών για την προώθηση και την υποστήριξη της 
νεανικής επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 
μέχρι 40 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά σε δραστηριότητες της μεταποίησης, του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα 
τους. Αποσκοπεί στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης 
μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών δράσεων από νέους.

Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα 
και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το 
Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα 
και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που 
βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές 
της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Το Σχέδιο εφαρμόζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ένταση της χορηγίας (% 

χορηγίας) ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες 
της επένδυσης.

Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, 
Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

Το Καθεστώς περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014 – 2020 
και συγχρηματοδοτείται (47%-53%) από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σκοπός του, είναι η 
στήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία 
γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων 
των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων καθώς και του ξυδιού.
Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που 
παραχωρούνται μέσω του Καθεστώτος είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και αφορούν τις κατηγορίες Δικαιούχους Α 
(μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) και Δικαιούχους Β 
(πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

• Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών
• Καινούρια μηχανήματα και εξοπλισμός
• Μεταφορικά μέσα
• Γενικά έξοδα (αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία 

τεχνοοικονομικής μελέτης, δαπάνες αρχικής 
πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίμων).

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% για όλες τις 
κατηγορίες Δικαιούχων πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της 
επένδυσης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000 για 
τις επιχειρήσεις που αναφέρονται ως «Δικαιούχοι Α» και 
τις €200.000 για τους «Δικαιούχους Β», κατά την πρώτη 
Προκήρυξη του Καθεστώτος.

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι Διαχειριστική Αρχή του 
ΠΑΑ 2014-2018. Αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση του 
Μέτρου είναι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αρμόδια 
Αρχή για την πληρωμή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι 
ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση: 
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Επιχειρηματικά 
σχέδια, Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
+357 22867194, +357 22867100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
vtsangaridou@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
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Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-2020. Το Σχέδιο 
αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας 
υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον 
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχέδιο Ενθάρρυνσης της Επενδυτικής Δραστηριότητας 
και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό 
Τομέα - Μέτρο ΕΠΣΑ 3α

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής 
δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή 
άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές 
οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις 
συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο. Οι επενδύσεις 
σχετίζονται με την παραγωγή ή/και την εμπορία των 
προϊόντων που καλύπτει το Παράρτημα VII, Μέρος II του 
Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα 
παραχωρούνται μέσω του Μέτρου είναι επιχειρήσεις που 
παράγουν ή/και εμπορεύονται αποκλειστικά προϊόντα που 
παράγουν οι εταίροι τους. Στους Δικαιούχους εμπίπτουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αφορούν τις κατηγορίες 
Δικαιούχους Α (μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) 
και Δικαιούχους Β (μεγάλες επιχειρήσεις) και Δικαιούχους Γ 
(πολύ μεγάλες επιχειρήσεις).

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

• Κτίρια/επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών
• Καινούργια μηχανήματα/εξοπλισμός
• Γενικά έξοδα (αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών 

και εμπειρογνωμόνων, κόστος εκπόνησης μελετών, 
απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών 
εκμετάλλευσης/χρήσης)

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% 
των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων 
Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία 
Δικαιούχων Β και στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την 
κατηγορία Δικαιούχων Γ.

Το Μέτρο χρηματοδοτείται 100% από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το Τμήμα Γεωργίας 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος είναι Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2014-
2018. Αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση του Μέτρου είναι 
η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αρμόδια Αρχή για την 
πληρωμή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, 
Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867154, +357 22 
867275
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mchristodoulidou@mcit.
gov.cy και lheracleous@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος
Διεύθυνση: Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, 
Λευκωσία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +357 22408300, +357 22 
408343 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy

Τμήμα Γεωργίας
Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία.
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 78 14 25
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@da.moa.gov.cy

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Διεύθυνση: Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, (Εσπερίδων και 
Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 557777
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 557755
Ιστοσελίδα: www.capo.gov.cy
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Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους 
που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των 
επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – 
Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση 
αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι 
οποίοι δύναται να λάβουν 75%.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται 
ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι 
€20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω για Επιχειρήσεις

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-2020. 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης 
κλίμακας κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή 
ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Ο σκοπός αυτός, προβλέπεται να επιτευχθεί με την 
αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων 
χρηματοδοτικών ενισχύσεων.
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που 
θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται σε:

• - 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα 
αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον 
Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα 
επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργεια πέραν του 40% επί 
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

• - 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα 
αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική 
Κατανάλωση Ενέργειας.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση ανέρχεται στις 
€200.000.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρηματικότητα

Η πολιτική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την 
επιχειρηματικότητα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της 
κυβερνητικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό 
ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομική δραστηριότητα 
και ανάπτυξη του τόπου. Η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 
θεωρείται πλέον ένας από τους κύριους μοχλούς 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιτάχυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη 
νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη 
γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία 
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας. 

Οι νέες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι καινοτόμες και 
αποτελεσματικές ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχή 
είσοδό τους στις αγορές ενώ παράλληλα καλούνται να 
εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο αποδοτικές ενόψει του 
έντονου ανταγωνισμού. Αυτό οδηγεί εν τέλει σε αύξηση της 
συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της καθώς και της ανθεκτικότητάς της 
ως προς τις διεθνείς εξελίξεις.
Προς αυτή τη κατεύθυνση το Υπουργείο προωθεί σειρά 
δράσεων και πρωτοβουλιών οι οποίες επικεντρώνονται 
στους πιο κάτω βασικούς στόχους:
1. Απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να μειωθεί ο 

διοικητικός τους φόρτος
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
3. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την πρόσβαση 

στην ενιαία εσωτερική αγορά της Ε.Ε.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, Υπηρεσία Βιομηχανίας και 
Τεχνολογίας, Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867148
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alizides@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
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Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Σύσταση 
Επιχείρησης 
Η Κυπριακή Δημοκρατία δημιούργησε την Υπηρεσία 
Μονοθυριδικής Πρόσβασης κάτω από την εποπτεία 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
για Κύπριους και ξένους επιχειρηματίες με στόχο την 
επιτάχυνση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών που 
απαιτούνται για τη σύσταση κυπριακών εταιρειών.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

• Καθοδήγηση/εξυπηρέτηση των Κυπρίων και ξένων 
επενδυτών

• Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο
• Εγγραφή στα Μητρώα του Τμήματος Φορολογίας για 

εταιρείες (Άμεση και Έμμεση Φορολογία)

Δίκτυο SOLVIT – Διασυνοριακή επίλυση προβλημάτων
Το SOLVIT είναι μια εύχρηστη υπηρεσία, παρέχεται δωρεάν και 
έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
στην Ε.Ε., να βρουν γρήγορες και ρεαλιστικές λύσεις σε 
προβλήματά τους που αφορούν την εσωτερική αγορά.
Συστάθηκε τον Ιούλιο του 2002 μετά από πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να αντιμετωπίσει την 
ανομοιομορφία και να προωθήσει την εναρμόνιση μεταξύ 
των κρατών μελών. 

Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν σήμερα, τα 28 κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της 
Νορβηγίας. Συνεπώς, όταν πολίτες και επιχειρήσεις στις 
διασυνοριακές τους δραστηριότητες βρίσκονται αντιμέτωποι 
με λανθασμένη εφαρμογή του ενωσιάκου δικαίου μπορούν 
να αποταθούν στο δίκτυο Solvit και να υποβάλουν το 
παράπονο τους.

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Κύπρου

Μέσα στο πλαίσιο, εναρμόνισης με την Οδηγία για τις 
Υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει δημιουργήσει το Ενιαίο 
Κέντρο Εξυπηρέτησης με σκοπό τη διευκόλυνση τόσο της 
εγκατάστασης επιχειρήσεων στον τομέα των Υπηρεσιών όσο 
και της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών από άλλα κράτη- 
μέλη και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕ Κύπρου (www.businessin-
cyprus.gov.cy) αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς 
παρέχοντας εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Κλάδος Επι-
χειρηματικότητας, Καινοτομίας και Εσωτερικής Αγοράς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867203
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 376493
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ckarageorgis@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση: Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης, 
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 409318 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 409432
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: psccyprus@mcit.gov.cy 
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση: Κέντρο SOLVIT Κύπρου, Α. Αραούζου 6, 
1421 Λευκωσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867333
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 375120 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: solvit@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/solvit
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και διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση ή/και 
την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, μέσω της διαδικτυακής του πύλης, παρέχεται 
η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
και παρακολούθησης της εξέλιξης τους, για μερικές 
αδειοδοτήσεις/ εγκρίσεις που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών με εγκατάσταση (π.χ. η εγκατάσταση και 
λειτουργία κέντρου εστίασης και αναψυχής) και την 
προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (π.χ. η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ξεναγού από Κράτος 
Μέλος στην Κύπρο).

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
(Κλάδος Εταιρειών)

Ο Κλάδος Εταιρειών προάγει την ανάπτυξη και λειτουργία 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί την κατ’ 
εξοχήν αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
τήρηση αξιόπιστου μητρώου όλων των εγγεγραμμένων σε 
αυτό επιχειρηματικών οντοτήτων.

Ο Κλάδος Εταιρειών, αποτελεί ένα από τους τρείς κλάδους 
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, 
το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Ενεργείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του 
Κλάδου Εταιρειών τροχοδρομούνται μεταρρυθμίσεις που θα 
υποβοηθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη 
βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του επιχειρηματικού 
κόσμου και τη παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης, δια 
μέσου της εφαρμογής βελτιωμένων διαδικασιών, που θα 
υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα και 
τις υπηρεσίες τις οποίες διαχειρίζεται ο Κλάδος Εταιρειών 
μπορείτε να βρείτε στην νέα ιστοσελίδα του Κλάδου 
Εταιρειών: http://www.companies.gov.cy/gr η οποία 
υπολογίζεται, ότι θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 
δευτέρου εξαμήνου του 2019.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση: 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ και Καρπενησίου Γωνία, 
Μέγαρο Ξένιος, 1427 Λευκωσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
+357 22 404301/2
Τηλεομοιότυπο (φαξ): 
+357 22 304887 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
deptcomp@drcor.mcit.gov.cy
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ΕΜΠΟΡΙΟ
Προώθηση εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών

Ο κυριότερος στόχος της Υπηρεσίας Εμπορίου του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι 
η προώθηση των κυπριακών εξαγωγών, προϊόντων και 
υπηρεσιών, η περαιτέρω διείσδυση τους σε ξένες αγορές 
και η προώθηση της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχειρηματικού 
Κέντρου.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού κάθε χρόνο τίθεται 
σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, 
μέσω του οποίου ενισχύεται η προσπάθεια των κυπριακών 
επιχειρήσεων για αποτελεσματική δραστηριοποίησή τους 
στις αγορές του εξωτερικού.

Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, δραστηριότητες προβολής και προώθησης, 
όπως τη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις του 
εξωτερικού, τη διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ, τη 
διαφήμιση και την έρευνα αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
η Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με το Κυπριακό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) καθώς επίσης και με 
συνδέσμους και οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό. Παράλληλα, διατηρεί στενές επαφές και 
διασυνδέσεις με τα εμπορικά τμήματα των Διπλωματικών 
Αποστολών των διαφόρων χωρών, που εδρεύουν στην 
Κύπρο και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με το 
διεθνές εμπόριο στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στους διάφορους διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και ο Οργανισμός 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο λειτουργεί δεκατρία Εμπορικά 
Κέντρα σε προσεκτικά επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. 
Σήμερα, λειτουργούν Εμπορικά Κέντρα στην, Αυστρία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιράν, Ισραήλ, Κίνα, Λίβανο, Πολωνία και Ρωσία. Κύρια 
δραστηριότητα των Εμπορικών Κέντρων είναι η προώθηση 
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές του 
εξωτερικού και η προβολή της Κύπρου ως Διεθνούς 
Επιχειρηματικού Κέντρου. Άμεσα συνυφασμένη με τις 
δραστηριότητες των Εμπορικών Κέντρων είναι και η 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Διεύθυνση (κεντρικό κτήριο):Υπηρεσία Βιομηχανίας 
και Τεχνολογίας,
Ανδρέα Αραούζου 6,1421 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867123
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 375120 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ts@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

υπηρεσία Export Helpdesk, η οποία λειτουργεί από το 
2015, προσθέτοντας ακόμη ένα εργαλείο στην στοχευμένη 
προώθηση των εγχώριων εξαγωγών σε επιλεγμένες αγορές 
του εξωτερικού.



100 101



102 103

Προγράμματα για Παιδιά 

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 – 14 
χρονών και λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου. 
• Συμβάλλουν στηv πλήρωση της σωματικής εξέλιξης των 

παιδιών μέσα από κινητικές δραστηριότητες.
• Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τωv 

παιδιών.
• Συμβάλλουν στη δημιουργία αθλητικού χαρακτήρα και 

αθλητικής συvείδησης. 
• Βοηθούν στη ζωή του παιδιού, ώστε να αναπτύξει ένα 

υγιή, φιλικό, αθλητικό τρόπο ζωής.
• Σε εκπαιδευτικό επίπεδο στοχεύουν στην άθληση των 

παιδιών, στο συμπλήρωμα της αγωγής τους, παράλληλα 
με το σχολείο.

Προγράμματα για ενήλικες

Προσφέρονται προγράμματα γυμναστικής για άντρες και 
γυναίκες όλων των ηλικιών, προσαρμοσμένα στις δικές τους 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες, δίνοντας τους την ευκαιρία μέσα 
από την αθλητική ενασχόληση να ξεφύγουν από το άγχος 
και τα προβλήματα της καθημερινότητας. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)

 Το 1969 ψηφίστηκε νομοθεσία με την οποία ιδρύθηκε ο 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) ως ημικρατικός 
οργανισμός. Οι βασικοί σκοποί του είναι η ανάπτυξη του 
εξωσχολικού αθλητισμού, ο συντονισμός της αθλητικής 
ζωής του νησιού, η καλλιέργεια του Ολυμπιακού ιδεώδους 
και η προβολή της Κύπρου στο διεθνή αθλητικό χώρο.
 
Η ραγδαία ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού που 
ακολούθησε ήταν πρωτόγνωρη για την Κύπρο, θέτοντας 
τα θεμέλια για την αναπτυξιακή πορεία του κυπριακού 
αθλητισμού. Άρχισε τη λειτουργία του το Πρόγραμμα 
«Αθλητισμός για όλους» (ΑΓΟ) και κάλυψε σε μεγάλο βαθμό 
την παιδική ηλικία. 

Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)

Όραμα του Προγράμματος είναι η ενασχόληση της μεγάλης 
μάζας του πληθυσμού της Κύπρου με τον αθλητισμό, η 
αποκόμιση των οφελών της άσκησης και η παροχή ίσων 
ευκαιριών άθλησης σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης, πνευματικής 
ή φυσικής κατάστασης, μόρφωσης, σωματικής ακεραιότητας, 
οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής τάξης. 

Στο Πρόγραμμα ΑΓΟ απασχολούνται Επαγγελματίες 
Γυμναστές, που είναι η κινητήρια δύναμη του προγράμματος 
και είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας επιτυχίας ή 
αποτυχίας των προγραμμάτων μας. 

Σημειώστε ότι…
Στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» 
λειτουργούν τα πιο κάτω Προγράμματα :

• Αθλητισμός και Παιδί
• Αθλητισμός στην Προδημοτική εκπαίδευση
• Εξειδικευμένα Προγράμματα
• Αθλητισμός και Γυναίκα – Άνδρας
• Άσκηση στην τρίτη Ηλικία
• Αθλητισμός στα άτομα με ειδικές ικανότητες
• Άσκηση σε κέντρα ψυχικής υγείας
• Πρόγραμμα Παιδί και Κολύμπι 
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Αθλ. 

Δραστηριοτήτων

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού: 
www.cyprussports.org
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Πρόγραμμα Αθλητισμός και Γυναίκα – Άνδρας

Το πρόγραμμα καλύπτει μεγάλες αστικές περιοχές και 
επεκτείνεται και σε κέντρα της υπαίθρου.

Άσκηση στην τρίτη ηλικία 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η συνέχιση της Φυσικής 
δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες. Λειτουργούν σε 
συνεργασία με τους Δήμους και τις αντίστοιχες Λέσχες 
Ηλικιωμένων.

Παρέχει τα πιο κάτω οφέλη: 
• Είναι ευεργετική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
• Είναι μέσο βελτίωσης της υγείας, σωματική και ψυχική 

ισορροπία.

Παιδί και κολύμπι: 

Διεξάγεται τους καλοκαιρινούς μήνες Μάιο, Ιούνιο και 
Ιούλιο και επεκτείνεται σε όλες τις πόλεις και στην ύπαιθρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ago.org.cy/
Τηλέφωνο επικοινωνίας ΑΓΟ: +357 22 897000

Μητρώο Φιλάθλου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού βάσει Νόμου, με την 
έναρξη του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 
2018-2019, εφαρμόζει το Μητρώο Φιλάθλου και ως εκ 
τούτου το φίλαθλο κοινό της Κύπρου οφείλει να εγγραφεί, 
ούτως ώστε να έχει πρόσβαση στα γήπεδα που διεξάγονται 
ομαδικά αθλήματα.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να έχει πρόσβαση για αγορά 
εισιτηρίου, θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Φιλάθλου 
το οποίο ισχύει για όλους τους αγώνες πρωταθλήματος 
Ομαδικών Αθλημάτων Α’ κατηγορίας, (Ποδόσφαιρο, 
Ποδόσφαιρο Σάλας, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, 
Χειροσφαίριση).

Για εγγραφή στο μητρώο επιλέξτε τον σύνδεσμο: 
https://theasis.cy.net/koa
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ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η γεωργία παραμένει ένας ζωτικός τομέας της οικονομίας 
της Κύπρου, παρά τη σταδιακή μείωση που παρατηρείται 
στον χώρο λόγω της ανάπτυξης άλλων τομέων, όπως 
του τουρισμού και των υπηρεσιών, αλλά και λόγω των 
δυσκολιών που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα του έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
 
Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων

Είναι το Μητρώο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των αγροτών 
και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Νόμου Ν.26(Ι)/2016. Απώτερος σκοπός 
είναι η καταγραφή στο Μητρώο όλων των επαγγελματιών 
ή μη αγροτών και των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο 
προκειμένου το Μητρώο να αποτελέσει βασικό εργαλείο για 
την άσκηση αγροτικής πολιτικής. Στο Μητρώο μπορούν να 
εγγραφούν πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα με 
πλήρη ή μερική απασχόληση.

Το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
χωρίζεται σε:
• Μητρώο Α - Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
• Μητρώο Β - Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και 

Παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Μητρώο Α

Εδώ τηρούνται τα στοιχεία:

• Των αγροτών, που η αποκλειστική επαγγελματική 
δραστηριότητά τους είναι η παραγωγή γεωργικών ή/
και κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας.

• Όσων έχουν αποδεδειγμένα τη μόνιμη διαμονή τους 
στην ύπαιθρο, σε περιοχές με υψόμετρο από 390 μέτρα 
και άνω και ασχολούνται μερικώς με την παραγωγή 
γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών προϊόντων ή 
προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

Σημειώστε ότι…
Εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν στο 
Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών ή στο 
Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων.

Μητρώο Β

Εδώ τηρούνται τα στοιχεία:
• Των αγροτών, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στους κλάδους της φυτικής ή και ζωικής 
παραγωγής που αποσκοπούν στην παραγωγή γεωργικών 
ή και κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά που αποδεδειγμένα 
έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην ύπαιθρο.

• Προσώπων τα οποία ασχολούνται με υπηρεσίες 
αγροτουρισμού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και 
παραδοσιακών προϊόντων.

Υπάρχουν 23 κατηγορίες (πίνακες) υποβολής αίτησης 
στο Μητρώο. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Τμήμα Γεωργίας, 
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας 
«Αριάδνη». Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορέσουν να 
υποβάλουν αίτηση μέσω της «Αριάδνης». 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ)

Η σύσταση του ΚΕΑ στοχεύει στην άμεση ανταπόκριση των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος στις ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου, 
την υλοποίηση στη πράξη της δέσμευσης για μείωση της 
γραφειοκρατίας και αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/da (θεματική ενότητα 
Μητρώου Αγροτών), τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία 
και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη(ΚΕΑ).

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
http://www.moa.gov.cy/moa/kea/kea.nsf/index_gr/
index_gr?OpenDocument
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ΕΞΟΔΟΣ ΗΝΩΜΕΝΟY 
ΒΑΣΙΛEΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(BREXIT)
BREXIT

Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου 2019, σε 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισε για δεύτερη 
παράταση της προθεσμίας αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ε.Ε. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Κυπρίους 
πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο:

https://brexit.com.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΡΙΚ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Οι δράσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) 
που αφορούν τους Κύπριους της Διασποράς είναι οι εξής:
 
• Εβδομαδιαία ωριαία εκπομπή στην τηλεόραση 

«Οι Κύπριοι του κόσμου». Προβάλλεται από το 
ΡΙΚ1 κάθε Σάββατο στις 16:00. Είναι εξ ολοκλήρου 
αφιερωμένη στους Κύπριους της διασποράς. Μέσω του 
δορυφορικού καναλιού του ΡΙΚ, η εκπομπή μεταδίδεται 
σε όλες τις ηπείρους και σχεδόν σε όλες τις χώρες που 
υπάρχουν Κύπριοι και Έλληνες απόδημοι. Η εκπομπή 
λειτουργεί, ως πλατφόρμα και γέφυρα επικοινωνίας με 
τους όπου γης Κύπριους απόδημους και η θεματολογία 
της σχετίζεται αποκλειστικά με την ζωή, τη δράση, τη 
δραστηριότητα και το ταξίδι ζωής των αποδήμων μας. 

• Εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Κύπρος Πατρίδα 
μου». Αποτελεί εκπομπή ποικίλης θεματολογίας, για 
τους απόδημους. αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του 
ΡΙΚ (www.cybc.com.cy).

• Τρίτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου. Κάθε βράδυ απόδημοι 
Κύπριοι έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας 
σε ζωντανές μεταμεσονύχτιες εκπομπές του Τρίτου 
Προγράμματος του Ραδιοφώνου.

• Το Τρίτο Πρόγραμμα, κάνει ζωντανές συνδέσεις με 
Ελληνικούς ραδιοσταθμούς όπως με το LGR-London 
Greek Radio και ANT1 FM Νέας Υόρκης.

 
Διαδίκτυο

Στην ιστοσελίδα www.cybc.com.cy μπορείτε να 
εντοπίσετε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)
Πάρακάτω θα βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των 
Υπουργείων, Υφυπουργείων και βασικών Υπηρεσιών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Υπουργεία / Υφυπουργεία 

Υπουργείο Άμυνας
 
Διεύθυνση: Υπουργείο Άμυνας, Εμμανουήλ Ροΐδη 4, 1432 
Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 807500
Ιστοσελίδα: http://www.mod.gov.cy

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, 
Κύπρος.
Κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@moa.gov.cy
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +357 22 408300 / +357 22 408343
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
Λεωφόρος Αθαλάσσης 125, 1461 Στρόβολος, Λευκωσία, 
Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 805950
Τηλεομοιότυπο(φαξ): +357 22 518356
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mjpo.gov.cy

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Διεύθυνση (κεντρικό κτήριο): Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία, 
Κύπρος.
Ταχυδρομική αλληλογραφία: Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, CY-1421, Λευκωσία, Κύπρος. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 867100 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 375120
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: perm.sec@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

Υπουργείο Εξωτερικών

Διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού 
Μεγάρου 1447, Λευκωσία, Κύπρος. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 651000
Τηλεομοιότυπα (φαξ): +357 22 661881 / +357 22 665313 
/+357 22 665778
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy
Λειτουργός Υπηρεσίας: +357 99 660129 (μόνο σε 
περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας).

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διεύθυνση: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία, 
Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 401600
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 670993 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: administration@mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy

Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση: Υπουργείου Εσωτερικών: Υπουργείο 
Εσωτερικών - 1453, Λευκωσία, Κύπρος.
Γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
+357 22 867 800
Γενικό Αρχείο – Αριθμός τηλεομοιότυπου (φαξ): +357 22 
671465
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy

Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 
1439 Λευκωσία, Κύπρος.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@mof.gov.cy 
Κέντρο τηλεξυπηρέτησης - Πληροφορίες: +357 22 602723
Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy
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Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Διεύθυνση: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 
Λευκωσία, Κύπρος. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +357 22 800600/700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@moec.gov.cy / moec@
moec.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Διεύθυνση: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 800100
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 776266
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: permsec@mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy

Υπουργείο Υγείας

Διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 
Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +357 22 605300/301
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: perm.sec@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy

Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Διεύθυνση: Οδός Κυλλήνης 4007, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, 
Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 25 848100
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 25 848200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maritimeadmin@dms.gov.cy
Ιστοσελίδες: www.dms.gov.cy / www.shipping.gov.cy

Υφυπουργείο Τουρισμού

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, 
Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 691100 
Τηλεομοιότυπα (φαξ): + 357 22 331644/+357 22 334696
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cytour@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.visitcyprus.com

Υπηρεσίες

Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός 
Ευάγγελου Φλωράκη, Λευκωσία 1478, Κύπρος.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: police@police.gov.cy
Για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό που χρήζει άμεσης 
διαχείρισης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Αρχηγείο 
Αστυνομίας στο τηλέφωνο 1460 ή στο +357 22 808080. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας - Γραφείο Τύπου: +357 22 808080
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 808598

Ιστοσελίδες: 
• www.police.gov.cy
• www.cypruspolicenews.com
• www.drivetogether.eu (συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου 

και Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων με θέμα την 
τροχαία).

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ακαδημίας 12, 2330 Λακατάμια, 
Λευκωσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 802424 
Τηλεομοιότυπο(φαξ): +357 22 802464
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cyprusfireservice@fs.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/in-
dex_gr?opendocument

Αρχή Λιμένων

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία, 
Ταχυδρομική Θυρίδα 22007, 1516 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 817200 
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 765420
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cpa@cpa.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.cpa.gov.cy

Λιμάνια

Νέο Λιμάνι Λεμεσού
Παλιό Λιμάνι Λεμεσού
Λάρνακας 
Πάφος
Λατσί
Τερματικό Βασιλικού
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Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Διεύθυνση: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), Οδός 
Απελλή 5-7, Τ.Τ. 1080, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 801180
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: communications@pio.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy

Δύναμη Πολιτικής Άμυνας

Διεύθυνση: Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος, 2314 Λακατάμια, 
Λευκωσία.
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ταχυδρομική Θυρίδα: 23830, 
1686Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 403413
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 315638
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.d@cd.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy

Δημόσια Νοσηλευτήρια

• Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 603000 

• Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 801400

• Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (Λευκωσία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 405000

• Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 25 305333

• Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 25 801100

• Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24 304312

• Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24 800500

• Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 803100

• Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου (Παραλίμνι)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 23 200000

• Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 25532021

• Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 321431

Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Οι κλήσεις για ασθενοφόρο λαμβάνονται τηλεφωνικά μέσω 
των πιο κάτω διαδικασιών: 
• Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων της Αστυνομίας: Οι 

κλήσεις γίνονται στα τηλέφωνα 199 ή 112 και από 
εκεί προωθούνται στο Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων 
Ασθενοφόρων. Απευθείας στο Συντονιστικό Κέντρο 
Κλήσεων Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο: +357 22 887171.

• Μέσω της εφαρμογής Zoom-Cyprus, με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Αεροδρόμια

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας

Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας, Ταχυδρομική 
Θυρίδα 43027 ΤΚ. 6650 Λάρνακα, Κύπρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 77778833 (τοπικές κλήσεις μόνο) 
+357 25 123022 (διεθνείς κλήσεις μόνο).
Τηλεομοιότυπο (φαξ):+357 24 008117
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
info@hermesairports.com / customerservices@hermesairports.com
Ιστοσελίδα:
https://el.hermesairports.com/while-at-the-airport/larnaka/
airport-services

Διεθνής Αερολιμένας Πάφου

Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Ταχυδρομική 
Θυρίδα 62320 ΤΚ. 8063 Πάφος, Κύπρος. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 77778833 (τοπικές κλήσεις μόνο) 
+357 26 123022 (διεθνείς κλήσεις μόνο).
Τηλεομοιότυπο (φαξ):+357 26 007100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@hermesairports.com / customerservices@hermesairports.com
Ιστοσελίδα:https://el.hermesairports.com/while-at-the-air-
port/paphos/airport-services

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία ή 
Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 714100
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 714959
Ιστοσελίδα: https://www.centralbank.cy
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