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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ 1998 – ΑΡΘΡΟ 5(2) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο / Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ο ΧΗΡΟΣ Ή Η ΧΗΡΑ ΠΟΛΙΤΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ή ΗΤΑΝ Ο / Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝ 
ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Ή ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
1. Εγώ (πλήρες όνομα αιτητή / αιτήτριας ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)…………... 

    …………………………………………………………………………………………... 

    εκ (διεύθυνση)………………………………………………………………………… 

    γεννήθηκα στ……………………………………………..την……………………….. 

2. Ο πατέρας μου είναι / * ήταν (πλήρες όνομα πατέρα)……………………………. 

    …………………………………………και γεννήθηκε στ…………………………….  

    …………………………………………την……………………………………………. 

3. Η μητέρα μου είναι / * ήταν (πλήρες όνομα μητέρας)……………………………. 

    …………………………………………και γεννήθηκε στ…………………………… 

    …………………………………………την…………………………………………… 

4. Τέλεσα το γάμο μου στη…………………………………..την…………………….. 

    με τον / την (πλήρες όνομα συζύγου)……………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………. 

    εκ (γράψατε την παρούσα διεύθυνση αν ζει, την τελευταία διεύθυνση αν  

    πέθανε)………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………. 

5. Ο / Η σύζυγός μου γεννήθηκε στ………………………………….την…………….. 

6. Ο πατέρας του / της συζύγου μου είναι / * ήταν (πλήρες όνομα πατέρα  

    συζύγου)………………………………………………………………………………. 

    Γεννήθηκε στ……………………………………..την……………………………….. 

7. Ο γάμος μου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα ή / * ο γάμος μου 

    λύθηκε λόγω θανάτου. 

8. Ο / Η σύζυγός μου είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας (κάτοχος    

    Κυπριακού Διαβατηρίου / Δελτίου Ταυτότητας / Πιστ. Ιθαγένειας /  

    Πολιτογράφηση με Αρ……………………………………………………….) 



Ή 
(Συμπληρώσατε το παρόν μόνο σε περίπτωση θανάτου του / της συζύγου) 

Κατά τον χρόνο του θανάτου του / της ο / η σύζυγός μου ήταν / * αν δεν  

είχε αποθάνει θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να καταστεί πολίτης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. (κάτοχος Κυπριακού Διαβατηρίου / Δελτίου Ταυτότητας 

/ Πιστ. Ιθαγένειας / Πολιτογράφησης με Αρ. ……………………………………) 

 

9. * (α) Είμαι αλλοδαπός / η και υπήκοος ή πολίτης της πιο κάτω χώρας / *  

    χωρών. (Αναφέρατε το όνομα της χώρας της οποίας είστε υπήκοος / πολίτης) 

  ………………………………………………………………………………………….. 

Ή 

     * (β) Δεν είμαι υπήκοος ή πολίτης / πολίτιδα καμιάς χώρας 

 

10. Προηγουμένως τέλεσα τους ακόλουθους γάμους. (Εκθέσατε τον τόπο και  

      ημερομηνία προηγούμενου γάμου ως και το όνομα και την εθνικότητα ή 

      Ιθαγένεια του / της συζύγου σε κάθε περίπτωση)…………………………… 

      ……………………………………………………………………………………. 
11. Αποκήρυξα / * δεν αποκήρυξα, αποστερήθηκα / δεν αποστερήθηκα  

     προηγουμένως από την Κυπριακή Ιθαγένεια. 

     (Αν ο αιτητής / τρια αποκήρυξε ή αποστερήθηκε προηγουμένως από την  

      Κυπριακή Ιθαγένεια αναφέρατε την ημερομηνία αποκήρυξης ή  

     Αποστέρησης της Κυπριακής Ιθαγένειας). 

12. Δια της παρούσης αιτούμαι όπως εγγραφώ ως πολίτης / τιδα της Κυπριακής  

     Δημοκρατίας. 

     Εγώ (πλήρες όνομα)……………………………………………………………….. 

     Επίσημα και ειλικρινά δηλώνω ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα στην αίτηση  

     αυτή είναι αληθή. 

 

     (Υπογραφή)……………………………………… 

 

 

 

 



 

  Έγινε και υπεγράφη σήμερα την……………………ημέρα του μηνός……………. 

  20…………..ενώπιόν μου……………………………………στο…………………… 

 

     (Υπογραφή)……………………………………… 

     Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενικός 

      Λειτουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Εγώ (πλήρες όνομα)…………………………………………………………………….. 

επισήμως βεβαιώνω πίστη στην Κυπριακή Δημοκρατία και σεβασμό προς τους  

Νόμους αυτής. 

 

     (Υπογραφή)………………………………………. 

 

Έγινε και υπεγράφη σήμερα την …………………….ημέρα του μηνός…………….. 

20……….ενώπιόν μου ……………………………….στο…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………. 

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή 

Προξενικός Λειτουργός ή άλλο 

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

 

 

* Διαγράψατε ότι δεν εφαρμόζεται 

 

  

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

 

    


