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�Γνωρίζετε ότι...

Οι Κύπριοι που ζουν στο εξωτερικό
μπορούν να διατηρήσουν επαφή με την
Κύπρο μέσω τοπικών οργανωμένων
κοινοτήτων ή/και μέσω δραστηριοτήτων
που αναλαμβάνει η Υπηρεσία Αποδήμων
και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων
(βλ. σελίδα 9), η οποία υπάγεται στο 
Υπουργείο Εξωτερικών. 

�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων
Δημοσθένη Σεβέρη 34, 1080 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22809906
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22809936
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
jmiltiadous@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική)
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Εισαγωγικό σημείωμα

Καλωσορίσατε στην Κύπρο! H Κύπρος, ως κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, είναι πλέον σε θέση να προσφέρει ακόμη
περισσότερα οφέλη σε άτομα, οικογένειες και επιχειρήσεις. 

Ο Οδηγός αυτός έχει δημιουργηθεί έχοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες, όσων από εσάς έχουν
αποφασίσει να επαναπατρισθούν στην Κύπρο, ή απλώς όσων επιζητούν να κρατήσουν
ζωντανή τη σχέση τους με την Κύπρο για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους
ή/και λόγω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.  

Οι πληροφορίες που παρέχει ο Οδηγός αυτός έχουν ως στόχο να σας καθοδηγήσουν
στα πρώτα σας βήματα, σε περίπτωση που σκέφτεστε να μετακομίσετε στην Κύπρο ή
να εργαστείτε σε αυτή ή να την επισκεφτείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Οδηγός
σας ενημερώνει, σχετικά με τις υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα και οι οποίες μπορούν να σας διευκολύνουν στη μετακόμισή σας.
Παρέχει, επίσης, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες για το νησί.

Για διευκόλυνσή σας, στο πλαίσιο που βρίσκεται στο περιθώριο κάθε σελίδας θα
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων, που θα
χρειαστείτε, όπως και άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα και πληροφορίες. 
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�Γνωρίζετε ότι...

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

Η ισοτιμία της Κ£ προς το Ευρώ (€)
είναι Κ£1=€0,585274   
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Γενικές Πληροφορίες για την Κύπρο

HΚύπρος βρίσκεται στη βορειοανατολική άκρη της Μεσογείου. Σε απόσταση 75χλμ. βόρεια
του νησιού βρίσκεται η Τουρκία, στα 105χλμ. ανατολικά η Συρία, στα 280χλμ. δυτικά η

Ελλάδα (Καστελόριζο) και στα 380χλμ. νότια η Αίγυπτος. Οι κυπριακές ακτές έχουν μορφολογία
που εναλλάσσεται μεταξύ ακρωτηρίων και κόλπων, με αμμώδεις, αλλά και βραχώδεις παραλίες.
Οι οροσειρές του Τροόδους και του Πενταδακτύλου διαθέτουν πυκνά δάση από πεύκα και
άλλα ενδημικά είδη βλάστησης, προσφέροντας στον επισκέπτη γραφικά τοπία και ειδυλλιακά
μέρη για ψυχαγωγία και ξεκούραση. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία επικρατεί η οικονομία της αγοράς με κυρίαρχο τον τομέα των
υπηρεσιών, ο οποίος αποφέρει το 76% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν). Ο τουρισμός και
οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν τις πιο σημαντικές βιομηχανίες. Οι κυμαινόμενοι
ρυθμοί ανάπτυξης της Δημοκρατίας κατά την τελευταία δεκαετία, αντανακλούν την εξάρτηση
της οικονομίας από τον τουρισμό, ο οποίος επηρεάζεται από την πολιτική αστάθεια στην
περιοχή και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ο μέσος ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης τα τελευταία πέντε χρόνια (2005-2009) ήταν 3,1%. Η Κύπρος εντάχθηκε
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών - ΜΣΙ (ΙΙ) τον Μάιο του 2005 και
υιοθέτησε το Ευρώ ως νόμισμα την 1η Ιανουαρίου του 2008.

Περισσότεροι από το 75% των Κυπρίων είναι Έλληνες Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Η ίδρυση της
Εκκλησίας της Κύπρου αποδίδεται στον Απόστολο Βαρνάβα (45 μ.Χ.). Άλλα θρησκευτικά
δόγματα στο νησί περιλαμβάνουν τους Μουσουλμάνους, τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους
Αγγλικανούς, την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, την Αρμενική Εκκλησία κ.ά. Επιπρόσθετα,
υπάρχουν στο νησί και άλλες αδελφότητες. Οι πιο πολλές από τις χριστιανικές ορθόδοξες
γιορτές στην Κύπρο συμπίπτουν με δημόσιες αργίες.
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Ωράρια εργασίας

• Οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 7:30 μέχρι τις 14:30,
με παρατεταμένο ωράριο την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία λειτουργούν επιπλέον από τις
15:00 μέχρι τις 18:00. Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου όλες οι δημόσιες
υπηρεσίες κλείνουν στις 14:30, συμπεριλαμβανομένης της Τετάρτης. 

• Οι τράπεζες λειτουργούν για το κοινό, καθημερινά από τις 8:00 μέχρι τις 13:00 με
παρατεταμένο ωράριο τη Δευτέρα, οπότε και είναι ανοικτές για το κοινό επιπλέον από τις
15:15 μέχρι τις 16:45. Από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, όλες οι υπηρεσίες κλείνουν στις
13:00. Οι τράπεζες είναι κλειστές για το κοινό τα Σαββατοκυρίακα και τις δημόσιες αργίες, αν
και σε ορισμένες τουριστικές περιοχές υπάρχουν ειδικά ωράρια. Οι περισσότερες τράπεζες
παρέχουν υπηρεσία αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) επί 24ώρου βάσεως. 

• Το ωράριο στον ιδιωτικό τομέα ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της
επιχείρησης/ εταιρείας. Συνήθως, λειτουργούν από τις 8:00 μέχρι τις 19:00 με ή χωρίς
μεσημβρινή ανάπαυλα.

• Ψώνια: κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου) τα
καταστήματα ανοίγουν στις 9:00 από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και κλείνουν στις 19.30 εκτός
Τετάρτης (κλείνουν στις 15:00) και Σαββάτου (κλείνουν στις 18:00). Κατά τη διάρκεια της
θερινής περιόδου (1η Απριλίου μέχρι 31η Οκτωβρίου) τα καταστήματα κλείνουν
καθημερινά στις 13:00 και ανοίγουν ξανά από τις 16:00 μέχρι τις 20.00, εκτός από την
Τετάρτη (κλείνουν στις 17.00) και το Σάββατο (κλείνουν στις 19.30).

�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)
• Κοίμηση της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
• Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

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

�Σημειώστε:

Το ωράριο των γραφείων, καταστημάτων
και δημόσιων υπηρεσιών ποικίλλει
ανάλογα με την εποχή και την περιοχή.
Φροντίστε να ενημερωθείτε προτού
ξεκινήσετε.
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Προέλευση και σημασία της Σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η σημαία της Κύπρου επιλέχθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο

Μακάριο Γ΄ και εγκρίθηκε από τον τότε Αντιπρόεδρο Φαζίλ Κουτσιούκ.

Τα χρώματα της σημαίας συμβολίζουν διάφορες πτυχές της Κύπρου. Το λευκό φόντο της

σημαίας αντιπροσωπεύει τη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία που οδεύει προς την ειρήνη,

αμέσως μετά την ανεξαρτησία της από τη βρετανική κυριαρχία. Στο μέσο παρουσιάζεται ο

χάρτης του νησιού σε χρυσοκίτρινο χρώμα (το αρχικό χρώμα ήταν το χρώμα του χαλκού, για

να υπογραμμίζει τη σχέση του νησιού με το συγκεκριμένο μετάλλευμα). Τα πράσινα φύλλα

ελιάς κάτω από το χάρτη συμβολίζουν την ειρήνη.

Το Εθνικό Έμβλημα της Κύπρου

Εκτός από την επίσημη εθνική σημαία της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει, επίσης, το
δικό της έμβλημα, το οποίο παριστάνει φύλλα ελιάς που πλαισιώνουν μια ασπίδα από χαλκό. Η
ασπίδα εμπερικλείει ένα λευκό περιστέρι που πετά κρατώντας ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του.
Το έμβλημα περιλαμβάνει, επίσης, τη χρονολογία της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το 1960.

�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.

Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της
οποίας η εδαφική επικράτεια
απεικονίζεται στη σημαία της,
καθιστώντας τη σημαία αυτή μοναδική
και ξεχωριστή. 
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Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων
Κυπρίων-Υπουργείο Εξωτερικών
Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων διασφαλίζει τη συνεχή και
στενή επαφή της Κύπρου με τους απόδημους Κυπρίους, ενώ καταβάλλει προσπάθειες
για τη διατήρηση της ταυτότητας, του πολιτισμού και της θρησκείας στις χώρες
παραμονής τους. Η Υπηρεσία βοηθά τους απόδημους Κυπρίους να διατηρήσουν την
αγάπη και το ενδιαφέρον τους για την Κύπρο και προσφέρει αρωγή σε προβλήματα
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 σε όλο τον κόσμο και παροχή
βοήθειας σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν, είτε ως
ομάδες είτε ως άτομα.

2. Διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων συνεδρίων και συναντήσεων για τη
μελέτη θεμάτων σχετικά με τους αποδήμους και την Κύπρο.

3. Έκδοση του περιοδικού «Η Κύπρος μας» για τους αποδήμους και επαναπατρισθέντες
Κυπρίους.

4. Διοργάνωση εκθέσεων για αποδήμους και επαναπατρισθέντες Κυπρίους.

5. Παροχή βοήθειας σε κυπριακές κοινότητες του εξωτερικού, υπό τη μορφή συντονισμού,
καθοδήγησης και διευκολύνσεων-συμπεριλαμβανομένης οικονομικής υποστήριξης- για
τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι απόδημοι Κύπριοι να διατηρήσουν τη μητρική
γλώσσα και τον πολιτισμό τους, καθώς και την εθνική και θρησκευτική τους κληρονομιά. 

6. Διοργάνωση τακτικών επισκέψεων/ταξιδιών για Κύπριους αποδήμους στην Κύπρο.

7. Ενθάρρυνση οικονομικών επενδύσεων στην Κύπρο από Κύπριους επιχειρηματίες του
εξωτερικού.

8. Παροχή βοήθειας στους απόδημους Κυπρίους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους
Κυπριακές Διπλωματικές Αποστολές (Πρεσβείες και Προξενεία) και τα αρμόδια Υπουργεία
και Κυβερνητικές Υπηρεσίες.

9. Οικονομική στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, ερευνών και εκπομπών. 

10. Αποστολή υλικού για την κυπριακή ιστορία και πολιτισμό σε σωματεία, βιβλιοθήκες 
και σχολεία.

�Γνωρίζετε ότι... 

• Η Υπηρεσία Αποδήμων και
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων εκδίδει
σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών το τετραμηνιαίο
περιοδικό «Η Κύπρος μας», το οποίο
απευθύνεται στους απόδημους
Κυπρίους και διανέμεται δωρεάν.

• Η Υπηρεσία Αποδήμων και
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων
διατηρεί στενή επαφή με
οργανωμένες ομοσπονδίες και
κοινότητες απόδημων Κυπρίων όπου
κι αν βρίσκονται.

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων

Δημοσθένη Σεβέρη 34, 1080 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: (00357) 22809906
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22809936
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
jmiltiadous@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική)
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Ετοιμάζεστε να επαναπατριστείτε;
Η Κυπριακή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ευθύνη για την υποδοχή και στήριξη των Κυπρίων
που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση με απόλυτη σοβαρότητα.
Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο
Εξωτερικών, δρα υποστηρικτικά στη διαδικασία παλιννόστησης και καθοδηγεί τους επανα -
πατρισθέντες στις διάφορες διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τον επαναπατρισμό τους. 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι η επιστροφή κάποιου στη χώρα καταγωγής του δεν είναι πάντοτε
εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα στην αρχή. Πολλοί απόδημοι αναμένουν να επιστρέψουν σε μια
Κύπρο ίδια ή παρόμοια με εκείνη που είχαν κάποτε αφήσει πίσω τους ή όπως τους την είχαν
περιγράψει όταν ήταν παιδιά ή είχαν βιώσει κατά τις διακοπές τους. Ακόμη κι αν κάποια
πράγματα παρέμειναν τα ίδια, το πέρασμα του χρόνου έχει οδηγήσει το νησί στην πρόοδο και
την εξέλιξη. Ανάμεικτα συναισθήματα ευφορίας, ενθουσιασμού και αναστάτωσης είναι συνήθη
όταν κάποιος βιώνει μια μεγάλη αλλαγή, κι ακόμα περισσότερο όταν αλλάζει χώρα. Χρειάζεται
υπομονή και χρόνο για να καλλιεργήσει ή να δημιουργήσει κανείς, καινούριες διαπροσωπικές
σχέσεις στο νέο του περιβάλλον.

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. 

Μπορεί να προσέξετε αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου σας, ξαφνική αλλαγή διάθεσης,

θυμό και ανυπομονησία, κατάθλιψη, απώλεια ενδιαφέροντος για τους άλλους και για

δραστηριότητες που κάποτε απολαμβάνατε, όπως, επίσης, και τάσεις απομόνωσης και

έλλειψη χιούμορ. Τέτοιες αντιδράσεις είναι συνηθισμένες. Ένα χρονικό διάστημα

προσαρμογής, για σας και την οικογένειά σας, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. 

�Γνωρίζετε ότι...

• Λειτουργούν οργανωμένες ομάδες
στην Κύπρο, τις οποίες έχουν
ιδρύσει απόδημοι από διάφορες
χώρες, όπως την Αυστραλία, τον
Καναδά, τη Νότιο Αφρική και το
Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι ομάδες
μπορούν να σας βοηθήσουν να
προσαρμοστείτε. Πολλές φορές
αποτελούν ένα μακροπρόθεσμο
σύστημα στήριξής σας κατά τους
πρώτους μήνες. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί τους, αφού
εξασφαλίσετε τα στοιχεία
επικοινωνίας τους από την
Υπηρεσία Αποδήμων και
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων.

�Γνωρίζετε ότι...
• Οι περισσότερες Κοινότητες/

Συμβούλια Βελτιώσεως και Δήμοι
εκδίδουν μηνιαία προγράμματα
εκδηλώσεων με σκοπό την
ενημέρωση και ψυχαγωγία των
δημοτών τους.

• Το κράτος χρηματοδοτεί κάποιες
από αυτές τις εκδηλώσεις και
φεστιβάλ, στις οποίες η είσοδος
είναι δωρεάν.
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�Σημειώστε:

• Πριν έλθετε στην Κύπρο είναι απαραίτητο όπως εξασφαλίσετε βεβαίωση από την τοπική διπλωματική αποστολή της
Κύπρου (Πρεσβεία ή Προξενείο) σχετικά με το καθεστώς σας ως απόδημου Κυπρίου, όπου να αναγράφεται απαραίτητα,
το χρονικό διάστημα που ήσαστε μόνιμα εγκατεστημένος στο εξωτερικό. Αυτή η βεβαίωση θα σας φανεί χρήσιμη
αργότερα, όταν θα υποβάλλετε αιτήσεις για ωφελήματα και δικαιώματα επαναπατρισθέντα.
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Η περίοδος προσαρμογής βιώνεται με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα. Ωστόσο, οι

ειδικοί έχουν επισημάνει τέσσερα στάδια από τα οποία ο απόδημος θα πρέπει να αναμένει

ότι θα περάσει σε κάποιο βαθμό και σε κάποια χρονική περίοδο. 

Η πρώτη φάση, η οποία είναι συνήθως σύντομη, περιλαμβάνει τις διαδικασίες

απομάκρυνσης από τη μέχρι τότε ζωή σας. Αρχίζει από τη στιγμή που, αφού έχετε

αποφασίσει να αναχωρήσετε από τη χώρα φιλοξενίας, ετοιμάζετε τις αποσκευές σας και

έχετε μπει στη διαδικασία του αποχαιρετισμού της οικογένειας και των φίλων σας και της

απομάκρυνσης από το γνώριμο περιβάλλον και την καθημερινή ρουτίνα. Η περίοδος αυτή

κυριαρχείται από αδημονία και ενθουσιασμό και είναι γεμάτη προσδοκίες για το τι

πρόκειται να ακολουθήσει.

Η δεύτερη φάση, χαρακτηρίζεται γενικά από ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Κατά τη

διάρκεια αυτής της φάσης ο απόδημος είναι συνεπαρμένος από το νέο του σπίτι και

πλημμυρισμένος από θετικά συναισθήματα. Ίσως να νιώθετε ότι βρίσκεστε ακόμα σε

διακοπές. 

Ακολουθεί η τρίτη φάση, την οποία χαρακτηρίζει ο αποπροσανατολισμός και η στενοχώρια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο απόδημος εστιάζει την προσοχή του στις αρνητικές

πτυχές της νέας νοοτροπίας και νοσταλγεί εκείνα που άφησε πίσω του. Πολλοί βρίσκουν

αυτή τη φάση ως την πιο δύσκολη, γιατί είναι γεμάτη από συναισθήματα αγωνίας και

απογοήτευσης.

Στην τέταρτη φάση της παλιννόστησης, ξεκινά η προσαρμογή. Οι παλιές συνήθειες αρχίζουν

να συνδυάζονται με το νέο τρόπο ζωής του αποδήμου. Το συναίσθημα της απομόνωσης

αρχίζει να υποχωρεί. Ο απόδημος προχωρεί σε ένα νέο επίπεδο αποδοχής και τελικά αρχίζει

να νιώθει το νέο περιβάλλον περισσότερο σαν το ‘σπίτι’ του. Ο επαναπατρισθείς λειτουργεί

πλέον καλά στο νέο του περιβάλλον και ως άτομο με διπλή πολιτισμική ταυτότητα

προχωρεί στην υιοθέτηση κάποιων χαρακτηριστικών και στάσεων που συμπληρώνουν το

νέο τρόπο ζωής του.

Η διαδικασία της προσαρμογής απαιτεί συνειδητή προσπάθεια από μέρους σας για

συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινοτικές δραστηριότητες μέσω της ενεργούς εμπλοκής

σας στην τοπική κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής, από το να γίνετε

μέλος του συνδέσμου γονέων στο σχολείο του παιδιού σας, μέχρι την επίσκεψη σε εκθέσεις,

φεστιβάλ, γιορτές και παραστάσεις. Συναισθήματα όπως ο αποπροσανατολισμός και ο

θυμός είναι προσωρινά και θα υποχωρούν καθώς προσαρμόζεστε. 

�Γνωρίζετε ότι...

Υπάρχουν, συνήθως, τέσσερις φάσεις από
τις οποίες περνούν οι επαναπατρισθέντες.
Αποτελούν μέρος αυτού που λέγεται
πολιτισμικό σοκ και μπορεί να
προκαλέσουν έντονα συναισθήματα.

• 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.

• 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 .

• Η τρίτη, και συχνά πιο δύσκολη φάση,
είναι η φάση της απομόνωσης, όταν αρχί -
ζουν να παρουσιάζονται συναισθήματα
άγχους , σύγχυσης και εχθρότητας.
Αυτή είναι η φάση κατά την οποία οι
επανα πατρι σ θέντες 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, σ’ αυτή τη φάση.

• Η τελική φάση αποκαλείται, γενικά,
φάση της αναπροσαρμογής. Συχνά,
επανέρ χονται τα συναισθήματα ενθου -
σιασμού και ευχαρίστησης. Σε αυτή τη
φάση, οι επανα πατρισθέντες 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. 
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Αυτό το βιβλιάριο θα σας καθοδηγήσει να εντοπίσετε τους φορείς και τα κέντρα
εξυπηρέτησης που θα σας βοηθήσουν να εγκατασταθείτε. Συγκεκριμένα, θα βρείτε
πληροφορίες για τη διαμονή σας, τη μεταφορά των υπαρχόντων σας, την εισαγωγή
του αυτοκινήτου σας, πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωσή σας για στρατιωτική
θητεία κ.λπ.

Είσοδος και παραμονή στην Κύπρο
Πρόσωπα κυπριακής καταγωγής που δεν έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα
θεωρούνται Κύπριοι πολίτες κι έχουν τα ίδια μ΄αυτούς δικαιώματα. Εξαιρούνται από όλες τις
διαδικασίες μετανάστευσης – μπορούν να εισέλθουν στην Κύπρο χωρίς θεώρηση εισόδου και
να παραμείνουν και να εργαστούν στην Κύπρο για όσο καιρό επιθυμούν.

Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι παντρεμένοι με Κύπριους πολίτες δεν αποκτούν οποιαδήποτε
προνόμια ή δικαιώματα λόγω γάμου. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για
εγγραφή ως αλλοδαποί και θα πρέπει,επίσης, να αποταθούν για προσωρινή άδεια παραμονής
και εργασίας, παρ’όλο που έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που είναι παντρεμένοι με Κύπριους πολίτες έχουν
δικαίωμα παραμονής στην Κύπρο για περίοδο τριών μηνών χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή
διατυπώσεις, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι έγκυρου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για
περίοδο παραμονής πέραν των τριών μηνών, οι υπήκοοι της Ε.Ε. θα πρέπει να αποταθούν για
εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εντός τεσσάρων μηνών από την
ημερομηνία άφιξής τους. Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.

Τα παιδιά Κυπρίων πολιτών θα πρέπει να εγγράφονται στη Δημοκρατία.

Απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας
Εγγραφή ανηλίκων

(α) Αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων κάτω των 18 ετών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό μετά
τις 16 Αυγούστου 1960, των οποίων ο πατέρας είναι Κύπριος υπήκοος, καθώς και ανηλίκων
κάτω των 18 ετών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό μετά τις 11 Ιουνίου 1999, των οποίων
η μητέρα είναι Κύπρια υπήκοος, υποβάλλονται στο έντυπο Μ.121. Μαζί με την αίτηση θα
πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικό γέννησης, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο και
πιστο ποιητικό γάμου των γονέων.

�Σημειώστε:

• Η αίτηση για άδεια παραμονής
πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων
μηνών από την ημερομηνία
εισόδου σας στην Κύπρο.

• Έντυπα αιτήσεων διατίθενται
ηλεκτρονικά (www.moi.gov.cy)
ή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού
και Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών.

• Τα συνοδευτικά έγγραφα και οι
φωτογραφίες πρέπει να είναι
πρωτότυπα. Θα πρέπει ,επίσης, να
παρουσιάζονται πιστοποιημένα
αντίγραφα εκεί όπου ζητείται.
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�Σημειώστε:

• 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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�Γνωρίζετε ότι...

• Όλες οι αιτήσεις για υπηκοότητα
υπογράφονται ενώπιον Δικαστή ή
Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου,
αν υποβάλλονται στην Κύπρο.
Αν υποβάλλονται στο εξωτερικό,
υπογράφονται ενώπιον Προξενικού
Λειτουργού της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

(β) Αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων κάτω των 18 ετών που έχουν γεννηθεί στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960, των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα έχει αποκτήσει
κυπριακή ιθαγένεια μετά τη γέννησή τους ή οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από τις 11
Ιουνίου 1999 από Κύπριο πολίτη, υποβάλλονται από τον γονέα που είναι Κύπριος πολίτης,
στο έντυπο Μ.126. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες και
πιστοποιητικό γέννησης του ανηλίκου, φωτοτυπίες των διαβατηρίων των γονέων, καθώς
και συγκατάθεση του γονέα, ο οποίος δεν είναι Κύπριος υπήκοος.

Εγγραφή ενηλίκων (άνω των 18 ετών)

(α) Πρόσωπα κυπριακής καταγωγής που γεννήθηκαν πριν από τις 16 Αυγούστου 1960 πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο Μ.71 ή Μ.72, επισυνάπτοντας το πιστοποιητικό γέννησης
τους, το πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα τους και φωτοτυπία του διαβατηρίου τους. 

(β) Πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, τα οποία
γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο Μ.123
(εις διπλούν) επισυνάπτοντας το πιστοποιητικό γέννησης τους, το πιστοποιητικό γάμου των
γονέων τους και φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.

(γ) Πρόσωπα κυπριακής καταγωγής που γεννήθηκαν πριν ή μετά τις 16 Αυγούστου 1960, τα
οποία είναι Βρετανοί πολίτες ή πολίτες χώρας της Κοινοπολιτείας και είχαν τη μόνιμη
διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο ενός έτους, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για ιθαγένεια στο έντυπο Μ.124 (εις διπλούν). Για το έντυπο Μ.124 απαιτείται
πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό καλής διαγωγής, που εκδίδεται από την Αστυνομία
και φωτοτυπία του διαβατηρίου του αιτητή. 

Εγγραφή ατόμων τα οποία έχουν συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη

Ενήλικας, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο οποίος έχει συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη
μπορεί να υποβάλει αίτηση στο έντυπο Μ.125 (εις διπλούν) μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων
γάμου και αρμονικής συμβίωσης με τον/την Κύπριο/α σύζυγο – οι πρόνοιες αυτές δεν ισχύουν
αν ο/η αλλοδαπός/ή σύζυγος έχει εισέλθει ή παραμένει παράνομα στην Κύπρο. Με την αίτηση
θα πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό συμβίωσης των δύο συζύγων,
πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή, πιστοποιητικό καλής διαγωγής από την Αστυνομία και τα
στοιχεία του/της Κυπρίου/ας συζύγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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).
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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
εκδίδονται γενικά με δεκαετή ισχύ.

Τα παιδιά των αποδήμων Κυπρίων, τα οποία έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό δεν αποκτούν,
αυτόματα με τη γέννησή τους, την κυπριακή υπηκοότητα. Για να αποκτήσουν κυπριακό
διαβατήριο, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή τους ως Κύπριοι πολίτες.

Τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους κυπριακό διαβατήριο κατόπιν αίτησης των
γονέων τους. Για την έκδοση διαβατηρίου σε ανήλικο, απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο
γονέων. 

Για την έκδοση του πρώτου κυπριακού διαβατηρίου χρειάζονται δύο πρόσφατες
φωτογραφίες, πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό γάμου. Για την ανανέωση κυπριακού
διαβατηρίου, πρέπει να υποβάλετε το διαβατήριο που έχει λήξει μαζί με δύο νέες φωτογραφίες
και να συμπληρώσετε το έντυπο Μ9G. 

Η απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου πρέπει να αναφέρεται αμέσως στις τοπικές Αστυνομικές Αρχές
και στις πλησιέστερες Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, νέα
διαβατήρια εκδίδονται, αφού προσκομισθεί ένορκη δήλωση του κατόχου του απολεσθέντος ή
κλεμμένου διαβατηρίου, στις κατά τόπους Προξενικές Αρχές. Τα διαβατήρια αυτά εκδίδονται
μετά από διεξοδική έρευνα και ισχύουν μόνο για ένα χρόνο. Μετά τη λήξη αυτού του
διαβατηρίου διάρκειας ενός έτους, εκδίδεται νέο διαβατήριο δωρεάν, το οποίο ισχύει για 
δέκα χρόνια.

Το τέλος για την έκδοση διαβατηρίου είναι €42,72. Σε περίπτωση απολεσθέντος ή κλαπέντος
διαβατηρίου, το τέλος είναι €85,45.

14
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�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης
Χείλωνος 11, 1457 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22804400
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22804598
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
migration@crmd.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy
(Γλώσσα: ελληνική)
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Πολιτική Ταυτότητα
Στην ηλικία των δώδεκα (12) ετών, όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι οι
απόδημοι Κύπριοι και όλα τα άλλα πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο πρέπει να
αποκτήσουν και να έχουν στην κατοχή τους Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας. Το Δελτίο Πολιτικής
Ταυτότητας χρησιμοποιείται ως απόδειξη ταυτότητας, ώστε ο κάτοχος να έχει πρόσβαση σε
διάφορες Υπηρεσίες, ενώ μπορεί, επίσης, να χρησιμεύσει και ως ταξιδιωτικό έγγραφο προς τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. Πρέπει πάντοτε να έχετε μαζί σας την πολιτική σας ταυτότητα.

Η πολιτική ταυτότητα ισχύει για δέκα χρόνια για ενήλικες και πέντε χρόνια για ανήλικους κάτω
των 18 ετών.

Σημειώστε:
Για την έκδοση Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας χρειάζεται:

• Να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο.

• Να αποταθείτε προσωπικά.

• Να επισυνάψετε γνήσια πιστοποιημένη φωτογραφία (4Χ3 εκ.).

• Να επισυνάψετε πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.

• Να επισυνάψετε είτε πιστοποιητικό γάμου είτε πιστοποιητικό διαζυγίου, σε περίπτωση
αλλαγής ονόματος.

• Να παρουσιάσετε διαβατήριο σε περίπτωση διπλής υπηκοότητας.

Αν έχετε καθεστώς αλλοδαπού με νόμιμη διαμονή στην Κύπρο, θα πρέπει να επισυνάψετε το
Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού, την Άδεια Παραμονής σας κι ένα επίσημα μεταφρασμένο
Πιστοποιητικό Γέννησης, επιπρόσθετα με το διαβατήριό σας.

Εκλογικοί κατάλογοι

Κύπριοι υπήκοοι εκ καταγωγής, οι οποίοι είναι 18 ετών και άνω και είναι κάτοικοι Κύπρου για
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εγγραφής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
εκλογικό βιβλιάριο και να προστεθούν δωρεάν στον εκλογικό κατάλογο.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται κάθε τρεις μήνες, τη δεύτερη μέρα του Ιανουαρίου,
Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Τα ονόματα των νέων ψηφοφόρων και τα νέα εκλογικά
βιβλιάρια εκδίδονται μόνο μετά την έκθεση και επιθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από
κάθε ενδιαφερόμενο για πιθανές ενστάσεις, όπως απαιτεί ο σχετικός νόμος.

15
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�Γνωρίζετε ότι...

• Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στην ηλικία των 12
ετών πρέπει να αποκτήσουν και να
έχουν στην κατοχή τους Δελτίο
Πολιτικής Ταυτότητας.

• Κύπριοι υπήκοοι εκ καταγωγής,
οι οποίοι είναι 18 ετών και άνω,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
εκλογικό βιβλιάριο και να προστεθούν
δωρεάν στον εκλογικό κατάλογο.
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Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
εκδίδουν εκλογικά βιβλιάρια. Για αλλαγή ονόματος ή/και διεύθυνσης το εκλογικό βιβλιάριο
είναι δωρεάν, όμως υπάρχει ένα μικρό τέλος σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του βιβλιαρίου.

Για να εγγραφείτε στους εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα:

• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.

• Φωτογραφία διαβατηρίου.

• Πιστοποιητικό από τον πρόεδρο της κοινότητάς σας, εκτός αν παρουσιαστείτε
αυτοπροσώπως.

• Πιστοποίηση από τον ηγέτη της θρησκευτικής σας ομάδας, αν επιθυμείτε να δηλώσετε
θρησκευτική προτίμηση.

Μετακομίζοντας με τα κατοικίδια και 
το αυτοκίνητο
Ενώ έχετε πάρει την απόφαση να μετακομίσετε στην Κύπρο κι ο ενθουσιασμός σας είναι
μεγάλος, υπάρχουν ακόμα πολλά πρακτικά θέματα που χρειάζονται την προσοχή σας.
Μεταφέροντας το σπιτικό σας στην Κύπρο σημαίνει μετακόμιση της οικογένειάς σας, των
κατοικίδιων και των υπαρχόντων σας, πιθανόν και του αυτοκινήτου σας. Η ενότητα αυτή εξηγεί
πώς να εγγράψετε το αυτοκίνητό σας, πώς να αποκτήσετε κυπριακή άδεια οδήγησης και πόσο
δασμό, φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε με
την είσοδό σας στην Κύπρο.

Μεταφορά αγαθών

Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής
Ενιαίας Αγοράς, η δε άρση των εθνικών φραγμών στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της
Ε.Ε. αποτελεί μιαν από τις αρχές οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε πολυάριθμες συνθήκες της Ε.Ε.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ κρατών-μελών. Η
Συνθήκη της Λισαβόνας (της Ε.Ε.) παρέχει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να θέτουν περιορισμούς
στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος δημοσίου συμφέ ροντος,
όπως η προστασία της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος ή λόγω της πολιτικής του κάθε
κράτους χωριστά. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι εθνικές Αρχές ενός κράτους-μέλους θεωρούν την
εισαγωγή ενός προϊόντος ως δυνητική απειλή για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ηθική ή την

�Πού θα μας βρείτε

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Γωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου,
1440 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357)22601713
Τηλεομοιότυπο: (00357)22302031
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
headquarters@customs.mof.gov.cy
Διαδίκτυο: www.mof.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική)

�Σημειώστε:

• Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μπορούν να
προστατεύσουν τους πολίτες τους,
θέτοντας συγκεκριμένα όρια στην
ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός
και διά μέσου της χώρας τους. Αυτά
τα όρια μπορούν να τεθούν για
ιατρικούς λόγους ή/και για λόγους
ασφαλείας, ή/και για την προστασία
του περιβάλλοντος.

• Ελέγχετε πάντοτε την ισχύουσα
νομοθεσία. Μπορείτε να
προμηθευτείτε αντίτυπο του
σχετικού Νόμου από το Τυπογραφείο
της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα
του Υπουργείου Οικονομικών,
τηλ. 22405811), στην οδό Μιχαλάκη
Καραολή στη Λευκωσία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα
και τον αριθμό του Νόμου που σας
ενδιαφέρει.

16
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κρατική πολιτική, μπορούν να αρνηθούν ή να περιορίσουν την εισαγωγή του. Παραδείγματα
τέτοιων προϊόντων είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή ορισμένα ενεργειακά ποτά
(ισοτονικά). Υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών περιορισμών για συγκεκριμένες κατηγορίες
προϊόντων, όπως το αλκοόλ και ο καπνός, αλλά γενικά δεν υπάρχουν περιορισμοί για την
αγορά προϊόντων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση.

Μεταφορά ατομικών ειδών από άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε.

Σε πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από άλλο κράτος-μέλος στη
Δημοκρατία, επιτρέπεται να μεταφέρουν τα ατομικά τους είδη χωρίς καταβολή εισαγωγικών
δασμών, φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ, νοούμενου ότι, αυτά έχουν αποκτηθεί με την πληρωμή
όλων των τοπικών δασμών και φόρων, οι οποίοι δεν έχουν ποτέ επιστραφεί ή εξαιρεθεί κατά
την εξαγωγή. Τα ατομικά είδη θα πρέπει να μεταφερθούν στη Δημοκρατία σε διάστημα όχι
πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία μετακόμισης από τον προηγούμενο τόπο διαμονής.

Για σκοπούς της νομοθεσίας, ατομικά είδη σημαίνει περιουσία προσωπικής χρήσης για τα εν
λόγω πρόσωπα, ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους, που δεν παρουσιάζουν εμπορικό
ενδιαφέρον, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους. Τα ατομικά είδη, ενδεικτικά, περιλαμ -
βάνουν τα ακόλουθα: τροχόσπιτα για κατασκήνωση, ποδήλατα, οικοσκευή, κατοικίδια ζώα και
υποζύγια, οικιακές προμήθειες κατάλληλες για συνηθισμένες οικογενειακές ανάγκες,
μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής και ιδιωτικά αεροπλάνα, φορητά όργανα εφαρμοσμένων ή
ελεύθερων τεχνών καθώς και ιδιωτικά αυτοκίνητα με την καρότσα τους. Απαλλαγή από τον
φόρο κατανάλωσης παραχωρείται μόνο για ένα όχημα για κάθε άτομο. Το άτομο αυτό:

• πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδηγού σε ισχύ, και

• να έχει αποκτήσει και χρησιμοποιήσει το όχημα στην προηγούμενη διεύθυνση διαμονής

του για ελάχιστη περίοδο έξι μηνών, πριν από τη μεταφορά του στην Κύπρο.

Το όχημα δεν μπορεί να πωληθεί, διατεθεί, ενοικιαστεί, δανειστεί ή μεταβιβαστεί χωρίς την
προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή Τελωνείων.

Το έντυπο ΑΠ1, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων
(www.mof.gov.cy/ce) ή να το εξασφαλίσετε από οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο, χρησι μο -
ποιείται για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από την επιβολή φόρου κατανάλωσης, σε
περίπτωση μεταφοράς της συνήθους κατοικίας σας από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Μπορείτε
να παρουσιάσετε το έντυπο ΑΠ1, κατάλληλα συμπληρωμένο, μαζί με τα απαραίτητα δικαιο -
λογητικά σε οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο, προς υποστήριξη της αίτησής σας για απαλλαγή.

�Γνωρίζετε ότι...
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το

έντυπο ΑΠ1 για να αιτηθείτε την
απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης
όταν μετακομίζετε στην Κύπρο από
άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.

• Μπορείτε να βρείτε το έντυπο ΑΠ1
στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Τελωνείων
(www.mof.gov.cy/customs) ή να το
εξασφαλίσετε από οποιοδήποτε
Τελωνειακό Γραφείο. 
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HANDBOOK FOR OVERSEAS & REPATRIATED
CYPRIOTS

Μεταφορά ατομικών ειδών στην Κύπρο από χώρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, φόρο κατανάλωσης καθώς και από ΦΠΑ, παραχωρείται
για ατομικά είδη, που ανήκουν σε άτομο, το οποίο μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην
Κύπρο από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Όπως και στην περίπτωση των κρατών-
μελών, τα ατομικά είδη μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: τροχόσπιτα για κατασκήνωση,
ποδήλατα, οικοσκευή, κατοικίδια ζώα και υποζύγια, οικιακές προμήθειες κατάλληλες για
συνηθισμένες οικογενειακές ανάγκες, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής και ιδιωτικά αεροπλάνα,
φορητά όργανα εφαρμοσμένων ή ελεύθερων τεχνών, καθώς και ιδιωτικά οχήματα με την
καρότσα τους.

Δεν παραχωρείται απαλλαγή για αλκοόλ, καπνό ή προϊόντα καπνού, εμπορικά μέσα
μεταφοράς ή για αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή επαγγελματικούς
σκοπούς, εκτός από τα φορητά όργανα των εφαρμοσμένων ή ελεύθερων τεχνών.

Απαλλαγή παραχωρείται μόνο για ένα όχημα για κάθε άτομο. Το άτομο αυτό πρέπει να είναι
κάτοχος άδειας οδηγού σε ισχύ.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:

• Τα ατομικά είδη θα πρέπει να ήταν στην κατοχή σας και να χρησιμοποιούνταν από εσάς στο
συνήθη τόπο διαμονής σας, τουλάχιστον για περίοδο έξι μηνών πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία διακόψατε την παραμονή σας στη χώρα προέλευσης.

• Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε για τον ίδιο σκοπό στο νέο τόπο διαμονής σας.

• Θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας που ίσχυαν
στην εγχώρια αγορά της χώρας προέλευσης.

• Η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνει στο διάστημα από 6 μήνες πριν μέχρι 12 μήνες μετά τη
μετακόμισή σας στη Δημοκρατία.

• Θα πρέπει να διαμένατε στη χώρα προέλευσης (εκτός Ε.Ε.) για συνεχή περίοδο τουλάχιστον
12 μηνών πριν από τη μεταφορά της διαμονής σας.

Τα ατομικά σας είδη, για τα οποία παραχωρείται απαλλαγή, δεν πρέπει να ενοικιαστούν, να
δεσμευθούν, να γίνουν αντικείμενο δανεισμού ή να μεταβιβαστούν για περίοδο δώδεκα μηνών
μετά τη μεταφορά της διαμονής σας, εκτός αν καταβληθούν οι εισαγωγικοί δασμοί με την άδεια
του Διευθυντή Τελωνείων.

�Γνωρίζετε ότι...

• Χρειάζεται να υποβληθεί η αίτηση
ΑΠ2 για να παραχωρηθεί
απαλλαγή από τον εισαγωγικό
δασμό, φόρο κατανάλωσης και
ΦΠΑ για τα ατομικά σας είδη, που
εισάγονται στα πλαίσια μεταφοράς
συνήθους κατοικίας από χώρα
εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

• Μπορείτε να βρείτε το έντυπο ΑΠ2
στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Τελωνείων
(www.mof.gov.cy/customs) ή να
το εξασφαλίσετε από οποιοδήποτε
Τελωνειακό Γραφείο.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
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Το έντυπο ΑΠ2, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων
(www.mof.gov.cy/ce) ή να το εξασφαλίσετε από οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο της Κύπρου,
αποτελεί αίτηση για απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ.
Μπορείτε να παρουσιάσετε το έντυπο ΑΠ2 κατάλληλα συμπληρωμένο, μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά της αίτησής σας για απαλλαγή, σε οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο.

Επιδότηση ενοικίου
Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για παροχή βοήθειας προς τους
αποδήμους, η Κυβέρνηση προσφέρει σ’ αυτούς επίδομα ενοικίου για ένα χρόνο. Το ύψος του
επιδόματος βασίζεται στον αριθμό των ατόμων που επαναπατρίζονται και μοιράζονται την ίδια
ενοικιαζόμενη κατοικία. Για να παραχωρηθεί το επίδομα ενοικίου θα πρέπει η αίτηση να
υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία επαναπατρισμού. Τα έντυπα αιτήσεων είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy στον σύνδεσμο
Ταμείο Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων. Μπορεί, επίσης, κάποιος να τα
εξασφαλίσει από τα Περιφερειακά Γραφεία του Ταμείου Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων
και Παθόντων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και Παθόντων. Η
αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

• Αντίγραφο συμβολαίου ενοικίου που να φέρει την υπογραφή σας.

• Βεβαίωση Πρεσβείας, Προξενείου ή Υπάτης Αρμοστείας ότι απουσιάζατε από την Κύπρο
τουλάχιστον για δέκα συνεχή χρόνια (εκτός αν έχετε εξασφαλίσει από το Τμήμα Τελωνείων
έγκριση για αφορολόγητο όχημα).

• Αντίγραφο του κυπριακού δελτίου πολιτικής ταυτότητάς σας (κι από τις δύο όψεις).

• Αντίγραφο του διαβατηρίου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ταμείο Επιδότησης Ενοικίων
Εκτοπισθέντων και Παθόντων, Υπουργείο Εσωτερικών, στο τηλ. 22871837.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

�Πού θα μας βρείτε

Υπηρεσία Μέριμνας και
Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων
Ταμείο Επιδότησης Ενοικίων
Εκτοπισθέντων και Παθόντων
Ηλία Παπακυριακού 34, 2ος όροφος
2415 Έγκωμη, Λευκωσία
Tηλέφωνα: (00357)22871836, 22871837 
Τηλεομοιότυπο: (00357)22871830
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Μεταφορά οχήματος στην Κύπρο
Η διακίνηση στην Ευρώπη με το αυτοκίνητό σας έχει πλέον γίνει εύκολη υπόθεση, καθώς η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει μια σειρά κοινών κανονισμών που ρυθμίζουν την
αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης, την ισχύ της ασφάλειας οχημάτων και την
εγγραφή του αυτοκινήτου σας στη φιλοξενούσα χώρα. Αν επαναπατρισθείτε στην Κύπρο
για μόνιμη εγκατάσταση, μετά από δεκαετή τουλάχιστον συνεχή παραμονή στο εξωτερικό,
δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης, που επιβάλλονται
σε αυτοκίνητα. 

Απαλλαγή Κυπρίων από φόρους κατανάλωσης, για όχημα

Για να δικαιούστε απαλλαγή από τους φόρους κατανάλωσης, πρέπει να είστε Κύπριος με
μόνιμη διαμονή στην Κύπρο και να έχετε ζήσει στο εξωτερικό για συνεχή περίοδο τουλάχιστον
δέκα χρόνων, πριν τον επαναπατρισμό σας. Δικαιούστε απαλλαγή για ένα όχημα για κάθε
οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι, το παιδί σας ηλικίας άνω των 18 ετών, το οποίο εξακολουθεί να
ζει μαζί σας και είναι οικονομικά εξαρτημένο από σας, δεν μπορεί να υποβάλει χωριστά αίτηση.
Το όχημα για το οποίο ζητάτε φορολογική απαλλαγή, θα πρέπει να εισαχθεί/μεταφερθεί στη
Δημοκρατία εντός ενός έτους από την ημερομηνία της μετακόμισής σας στην Κύπρο.

Το Τμήμα Τελωνείων καθορίζει τρεις βασικές κατηγορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για
απαλλαγή οχημάτων από φόρους κατανάλωσης: 

(α) Πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των δώδεκα ετών πριν από την άφιξή
τους στη Δημοκρατία, έχουν εργαστεί στο εξωτερικό για συνολική περίοδο δέκα ετών από τις
20 Ιουλίου 1974. Η απαλλαγή καλύπτει εισαγωγικό δασμό και φόρο κατανάλωσης μέχρι
€11.960,21 και παραχωρείται για ένα όχημα ανά οικογένεια.

(β) Επαναπατρισθέντες Κύπριοι που επιστρέφουν για μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία,
μετά από μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό για συνεχή περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών. Η
απαλλαγή καλύπτει μόνο φόρο κατανάλωσης μέχρι €11.960,21 και παραχωρείται για ένα
όχημα ανά οικογένεια.

(γ) Πρόσωπα από Κύπριο πατέρα που έρχονται για μόνιμη διαμονή στην Κύπρο μετά από
μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό για συνεχή περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών. Η απαλλαγή
καλύπτει μόνον φόρο κατανάλωσης μέχρι €5.125,80.

�Γνωρίζετε ότι...
• Η απαλλαγή για οχήματα

περιορίζεται σε μια αίτηση για
κάθε οικογένεια. Αυτό σημαίνει
ότι ένα παιδί άνω των 18 ετών, το
οποίο εξαρτάται οικονομικά από
τους γονείς του, δεν μπορεί να
υποβάλει χωριστά αίτηση.

• Η απαλλαγή καλύπτει φόρο
κατανάλωσης μέχρι του συνολικού
ποσού των €11.960,21 για
επαναπατρισθέντες Κυπρίους και
€5.125,80 για μετανάστες των
οποίων ο πατέρας είναι Κύπριος.
Τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνουν
ΦΠΑ – οποιοδήποτε επιπλέον
ποσό πρέπει να πληρωθεί.

• Μοτοσικλέτες, λεωφορεία,
διπλοκάμπινα οχήματα και
τροχόσπιτα δεν δικαιούνται
απαλλαγής.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
απαλλαγή μόνο μια φορά.
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Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

• Η απαλλαγή περιορίζεται σε ένα όχημα για κάθε οικογένεια (σύζυγο και εξαρτώμενα).

• Μοτοσικλέτες, λεωφορεία, διπλοκάμπινα οχήματα και τροχόσπιτα δεν δικαιούνται
απαλλαγής.

• Το όχημα πρέπει να εισαχθεί/μεταφερθεί ή αγοραστεί και παραδοθεί στην Κύπρο εντός ενός
έτους από την ημερομηνία της άφιξής σας.

• Το όχημα δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο δανεισμού, να πωληθεί, να δεσμευτεί, να
ενοικιαστεί, να ανταλλαγεί ή να διατεθεί εντός της Δημοκρατίας, χωρίς την προηγούμενη
άδεια του Διευθυντή Τελωνείων.

Για σκοπούς απαλλαγής θα πρέπει να συμπληρώσετε, ανάλογα με την κατηγορία, τα έντυπα
αιτήσεων Ρ16Α, Ρ16Β ή Ρ16Γ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορείτε
να βρείτε τα έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων (www.mof.gov.cy/ce)
ή να τα εξασφαλίσετε από οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο στην Κύπρο.

Για να υποβάλετε την αίτηση σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
προτού επισκεφτείτε το Τελωνείο Λευκωσίας. Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα σε πρωτότυπα
καθώς και σε φωτοτυπίες:

• το διαβατήριο σας κι εκείνα της οικογένειάς σας για τα δέκα χρόνια συνεχούς παραμονής
στο εξωτερικό, πριν τον επαναπατρισμό σας,

• πιστοποιητικό ιθαγένειας από την προηγούμενη χώρα διαμονής σας,

• πιστοποιητικό γάμου,

�Γνωρίζετε ότι...
• Δεν μπορείτε να πουλήσετε,

δανείσετε, δεσμεύσετε, ενοικιάσετε ή
ανταλλάξετε οχήματα για τα οποία
δεν έχετε πληρώσει εισαγωγικό
δασμό και φόρο κατανάλωσης, χωρίς
την προηγούμενη συγκατάθεση του
Διευθυντή Τελωνείων.

• Μόνο εσείς, ο/η σύζυγός σας και τα
παιδιά σας, που διαμένουν στην ίδια
πόλη ή τα προάστια της ή στην ίδια
κοινότητα και νοουμένου ότι,
διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία,
δικαιούστε να χρησιμοποιείτε
οχήματα που έχουν τύχει απαλλαγής
από εισαγωγικό δασμό και φόρο
κατανάλωσης. 

�Πού θα μας βρείτε
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ανδρέα Κάρυου 1, Έγκωμη 2409
Λευκωσία.
Τηλέφωνο: (00357) 22407509
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Nicosia@customs.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy 
www.mof.gov.cy/ce
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική).

Πληροφορίες
Προσωρινή εισαγωγή
μηχανοκινήτων οχημάτων:
22407525, 22407526,
22407538, 22407591
Απαλλαγή από δασμούς και φόρους:
22407531, 22601657
22601658 και 22601872
Φορολογία μηχανοκινήτων οχημάτων:
22601748 και 22601753
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�Σημειώστε:

• Ο εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται στην περίπτωση που το όχημα εισάγεται από κράτος εκτός της Ε.Ε. ή όταν δεν
αποδεικνύεται ο κοινοτικός του χαρακτήρας. 

• Ακόμη και όταν παραχωρείται απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης σε οχήματα των πιο πάνω κατηγοριών, ο ΦΠΑ
καταβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- στα καινούρια οχήματα,

- στα μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία εισάγονται από κράτη εκτός της Ε.Ε.,

- σε μεταχειρισμένα οχήματα για τα οποία ο ΦΠΑ έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος-μέλος αλλά έχει επιστραφεί
λόγω της εξαγωγής του.
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�Γνωρίζετε ότι...
• Αν ήσαστε ανήλικος κατά την

έναρξη της δεκαετούς περιόδου,
θα χρειαστεί να παρουσιάσετε τα
διαβατήρια των γονέων σας ή
άλλα έγγραφα για να αποδείξετε
ότι ζούσατε μόνιμα στο εξωτερικό.
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• κυπριακή άδεια οδηγού ή άδεια οδηγού από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την εισαγωγή της οικοσκευής σας,

• πιστοποιητικά τα οποία να αποδεικνύουν τη μόνιμη και συνεχή διαμονή σας στο εξωτερικό
για την περίοδο των δέκα τουλάχιστον τελευταίων χρόνων.

Μην παραλείψετε να ρωτήσετε αν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και το όχημά σας περάσει από το Τελωνείο και τους
οποιουσδήποτε πληρωτέους δασμούς, οι Τελωνειακοί Λειτουργοί θα σας προμηθεύσουν με το
έντυπο C72, το οποίο θα χρειαστείτε για να εγγράψετε το όχημά σας στο Τμήμα Οδικών
Μεταφορών.

�Σημειώστε: Σημεία που θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας για την προϋπόθεση των δέκα ετών

Θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχετε ζήσει μόνιμα στο εξωτερικό για δέκα
τουλάχιστον συνεχή χρόνια. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Απόδειξη σφραγίδας εισόδου χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο θα
χρειαστείτε σφραγίδα, στην οποία να αναφέρεται «παραχωρείται άδεια εισόδου στο Η.Β. για απεριόριστη χρονική
περίοδο». Από τις ΗΠΑ, θα χρειαστείτε πράσινη κάρτα ή σχετική σφραγίδα. Από την Ελλάδα, θα χρειαστεί να
αποδείξετε συνεχή απασχόληση σε εργασία για τουλάχιστον δέκα έτη. Αν έρχεστε από τον Καναδά, θα πρέπει να
θεωρείστε ως «αφιχθείς μετανάστης» στον Καναδά.

• Πιστοποιητικά γάμου, με χρονολογία τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την ημερομηνία εγκατάστασής σας στην
Κύπρο, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν, μαζί με άλλα δικαιολογητικά.

• Πιστοποιητικό ιθαγένειας από τη χώρα στην οποία έχετε ζήσει, καθώς και σχολικά πιστοποιητικά, διπλώματα και
άλλα αποδεικτικά εκπαίδευσης στο εξωτερικό (οι σπουδές και η εργασία στο εξωτερικό πάνω σε προσωρινή βάση
δεν θεωρούνται μόνιμη εγκατάσταση).

• Έμμεσα αποδεικτικά στοιχεία – επιστροφές φόρου, πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων, αποδείξεις μισθοδοσίας
και ιατρικές εκθέσεις – μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποστήριξη αιτήσεων εφόσον άλλα άμεσα αποδεικτικά
στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.

• Φυλάγετε αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβάλλετε, για το δικό σας αρχείο. 
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Άδεια οδήγησης στην Ε.Ε.
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν καθιερώσει ένα «Κοινοτικό Μοντέλο» άδειας οδήγησης, που
διασφαλίζει ότι όλες οι άδειες οδηγού , οι οποίες εκδίδονται από τις διάφορες χώρες της Ε.Ε.,
αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη-μέλη. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες. Άδειες οδηγού
που εκδόθηκαν πριν από το 1996 θα πρέπει να αντικατασταθούν από το «Κοινοτικό Μοντέλο»
άδειας οδηγού.

Αν ένας πολίτης της Ε.Ε. μετακομίσει σε άλλο κράτος-μέλος, δεν θα χρειαστεί να αλλάξει την
άδεια οδήγησής του, αν και πολλοί το κάνουν για πρακτικούς λόγους. Κάποια κράτη-μέλη
απαιτούν όπως περιληφθούν στις άδειες που εκδίδουν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, ώστε να
ικανοποιούνται ορισμένες διοικητικές ανάγκες.

Σε περίπτωση λήξης, απώλειας ή κλοπής, μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια οδήγησης στο κράτος-
μέλος διαμονής του οδηγού, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις κατοικίδιων ζώων

Οι πολίτες που διαμένουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να
μετοικήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορούν να φέρουν μαζί τους και τα κατοικίδια ζώα
τους. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου ως «κατοικίδια ζώα» θεωρούνται οι σκύλοι, οι
γάτες και τα κουνάβια. Ισχύουν οι πιο κάτω κανονισμοί για τις μη εμπορικού χαρακτήρα
μετακινήσεις κατοικίδιων ζώων: 

• Κάθε ζώο πρέπει να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του, είτε από τον
ιδιοκτήτη του, είτε από φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’αυτό, για λογαριασμό του
ιδιοκτήτη. Η πώληση ή η μεταβίβαση του ζώου σε άλλο ιδιοκτήτη απαγορεύεται. 

• Τα ζώα πρέπει να είναι ταυτοποιημένα. Ταυτοποιημένο θεωρείται ένα ζώο, το οποίο φέρει
είτε ευανάγνωστη δερματοστιξία (τατουάζ) (η μέθοδος αυτή θα είναι αποδεκτή μέχρι τις
3/07/2011), είτε ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (μικροπομπό αναγνώρισης / σήμανσης)
εμφυτευμένη στο σώμα του. Η εμφύτευση της ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης πρέπει
να διενεργηθεί πριν από έναν, τουλάχιστον, εμβολιασμό κατά του ιού της λύσσας.

• Όλα τα ζώα που εισέρχονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι
εμβολιασμένα κατά του ιού της λύσσας σε ηλικία όχι μικρότερη των τριών μηνών. Στην
περίπτωση του πρώτου εμβολιασμού, το πρωτόκολλο εμβολιασμού πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την επιβίβαση του ζώου στο μέσο

�Γνωρίζετε ότι... 
Ο κάτοχος άδειας οδηγού από την
Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γεωργία, την
Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν, τη Νέα Ζηλανδία,
τη Νορβηγία, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη
Νότιο Αφρική, τη Νότιο Κορέα, την
Ελβετία, την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, τη
Ζιμπάμπουε και την Ισλανδία, θα μπορεί
να οδηγεί για περίοδο έξι μηνών στην
Κύπρο. Μετά την πάροδο των έξι μηνών
θα χρειαστεί να αντικαταστήσει την άδεια
οδήγησης με κυπριακή.

�Γνωρίζετε ότι...
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτεια
της Κυπριακής Δημοκρατίας σκύλου που
ανήκει στις πιο κάτω φυλές, ανεξάρτητα
από τη χώρα προέλευσης:
• American Pit Bull Terrier ή Pit Bull

Terrier
• Japanese Tosa ή Tosa Inu
• Dogo Argentino ή Argentinian Mastiff
• Fila Brasileiro ή Brazilian Mastiff
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μεταφοράς του στην Κύπρο. Στην περίπτωση επανεμβολιασμού, αυτός ισχύει από την
ημερομηνία διενέργειάς του, εφόσον το εμβόλιο χορηγείται εντός της περιόδου ισχύος που
αναφέρει ο κατασκευαστής του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο
εμβολιασμό.

Με βάση τα πιο πάνω, κάθε κατοικίδιο ζώο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 111 ημερών. Η είσοδος κατοικίδιων ζώων
ηλικίας μικρότερης των 111 ημερών απαγορεύεται, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους.

Κατά την άφιξη, το κάθε ζώο και τα συνοδευτικά του έγγραφα επιθεωρούνται από εντεταλμένο
Τελωνειακό Λειτουργό. Κατοικίδιο ζώο, το οποίο πληροί τις σχετικές πρόνοιες και συνοδεύεται
από ισχύοντα και πιστοποιημένα έγγραφα, μπορεί να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας χωρίς την καταβολή τελών ή την υποχρέωση υποβολής του σε περιορισμό
λοιμοκάθαρσης (καραντίνα). Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιθεώρηση του ζώου από
Κτηνιατρικό Λειτουργό, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο για το ζώο πρόσωπο, οφείλει να καταβάλει
στο σημείο εισόδου στη Δημοκρατία, τα σχετικά τέλη επιθεώρησης και λοιμοκαθαρτηρίου, εάν
απαιτείται.

�Σημειώστε:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής
Δημοκρατίας
(http://www.moa.gov.cy/vs), ή να
επικοινωνήσετε με τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
animal.health@vs.moa.gov.cy ή στα
τηλέφωνα: 22805153/ 22805253 /
22805182.
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�Σημειώστε:

• Κάθε ζώο που προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από ευρωπαϊκό
διαβατήριο ζώων συντροφιάς, στο οποίο να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος εμβολιασμού κατά του ιού 
της λύσσας.

• Σε περίπτωση μεταφοράς τους με αεροπλάνο, τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά κλουβιά που να
πληρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων (IATA). 

• Ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης δεν επιτρέπεται η για μη εμπορικό σκοπό μετακίνηση περισσοτέρων
από πέντε κατοικιδίων ζώων συνολικά ανά πολίτη.

• Για την είσοδο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατοικίδιων ζώων από τρίτες χώρες,
επικοινωνήστε με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να πληροφορηθείτε για τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

• Για την είσοδο ζώων συντροφιάς εκτός των σκύλων, των γάτων και των κουναβιών, απαιτείται η εκ των
προτέρων εξασφάλιση άδειας εισαγωγής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Επικοινωνήστε με τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες για να πληροφορηθείτε για τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.
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Οικονομικά θέματα
Είτε επαναπατρίζεστε ως συνταξιούχος είτε ως εργαζόμενος, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε
θέματα σχετικά με την προσωπική οικονομική σας κατάσταση λίγο μετά τη μόνιμη
εγκατάστασή σας στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε πού και πώς να
πληρώσετε τους φόρους και τη συνδρομή σας στις κοινωνικές ασφαλίσεις ή πώς να εισπράξετε
τη σύνταξή σας. Μπορεί, ακόμα, να ενδιαφέρεστε για το ποια επιχειρηματικά σχέδια είναι
διαθέσιμα και πού μπορείτε να αποταθείτε γι΄ αυτά. 

Φορολογικές υποχρεώσεις
Η φορολογική υποχρέωση στην Κύπρο βασίζεται στην αρχή της φορολογικής κατοικίας. 

Μια εταιρεία θεωρείται ότι είναι «φορολογικός κάτοικος» Κύπρου αν η διοίκηση και ο έλεγχός
της ασκούνται στην Κύπρο. Ένα άτομο θεωρείται ότι είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου αν
διαμένει σ’ αυτή για μία ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183
ημέρες στο ίδιο φορολογικό έτος, χωρίς κατ’ ανάγκην να είναι συνεχόμενες. 

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται αναφορικά με το συνολικό εισόδημά τους,
είτε αυτό προέρχεται από πηγές στην Κύπρο ή από πηγές εκτός Κύπρου, ενώ οι μη φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται μόνο αναφορικά με το εισόδημά τους που προέρχεται από
πηγές στην Κύπρο. 

Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου που διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης στην
Κύπρο, μπορούν να επιλέξουν να φορολογούνται ως φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. 

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα αναφορικά με
τα εισοδήματα τους από μερίσματα, τόκους και ενοίκια με συντελεστή φορολογίας 15%, 10%
(3% για ορισμένους τύπους εισοδήματος από τόκους) και 3% αντίστοιχα.

Μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος: 

• Ολόκληρο το εισόδημα από τόκους (εξαιρείται ο τόκος που αποκτάται από τη συνήθη
διεξαγωγή της επιχείρησης και ο τόκος που είναι στενά συνδεδεμένος με τη συνήθη
διεξαγωγή της επιχείρησης). 

• Μερίσματα.

• Κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης στο εξωτερικό, υπό
προϋποθέσεις.

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη
Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία,
Τηλέφωνο: (00357) 22601722
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική).

�Γνωρίζετε ότι...
• Αν δεν είστε κάτοικος Κύπρου θα

πληρώνετε φόρο μόνο για τις απολαβές
σας που προέρχονται από
εισοδηματικές πηγές, οι οποίες
βρίσκονται στην Κύπρο.

�Γνωρίζετε ότι...
• Υπάρχει φορολογία έκτακτης εισφοράς

για την άμυνα. Επιβάλλεται στους
τόκους, στα μερίσματα και στο
εισόδημα από ενοίκια φορολογικών
κατοίκων Κύπρου (άτομα και
εταιρείες). 
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• Εφάπαξ ποσό φιλοδωρήματος που λαμβάνεται κατά την αφυπηρέτηση.

• Κεφάλαια που καταβάλλονται σε άτομα από εγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής,
καθώς και εγκεκριμένα ταμεία προνοίας ή σύνταξης. 

• Κέρδη από τη διάθεση τίτλων.

• Εισόδημα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο εξωτερικό για συνολική περίοδο
πέραν των 90 ημερών στο ίδιο φορολογικό έτος, σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος
Κύπρου ή σε μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού, επιχείρησης που ανήκει σε εργοδότη ο
οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

• €8.550 ή 20%, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο, της αμοιβής από οποιαδήποτε
εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο, το οποίο ήταν κάτοικος εκτός Κύπρου
πριν από την έναρξη της εργοδότησης στην Κύπρο. Η απαλλαγή ισχύει για 3 χρόνια,
αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος έναρξης της
εργοδότησης.

• Ορισμένες συντάξεις και επιδόματα.

• Εισόδημα από υποτροφία ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εκπαιδευτική χορηγία, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις.

Φορολογικές αφαιρέσεις
Οι φορολογικές αφαιρέσεις, οι οποίες παραχωρούνται υπό προϋποθέσεις, περιλαμβάνουν: 

• Συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας ή
συντάξεων.

• Ποσά που πληρώνονται για ασφάλειες ζωής.

• Συνεισφορές στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και σε άλλα εγκεκριμένα σχέδια ιατροφαρ μακευ -
τικής περίθαλψης.

�Σημειώστε:

• Εφάπαξ ποσά φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης, εφάπαξ πληρωμές από σχέδια ασφάλειας ζωής, εισόδημα
από τόκους, συντάξεις χηρείας και εισοδήματα από μερίσματα, περιλαμβάνονται στα εισοδήματα που
τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής.

�Γνωρίζετε ότι...

• Ακίνητη περιουσία που βρίσκεται
στην Κύπρο, υπόκειται σε
φορολογία σύμφωνα με την
αγοραία αξία της περιουσίας,
όπως διαμορφώθηκε την 1η
Ιανουαρίου 1980, με βάση
εκτίμηση του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

• Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
επιβάλλεται με συντελεστή 20% σε
κέρδη που προκύπτουν από τη
διάθεση ακίνητης περιουσίας
ευρισκόμενης στην Κύπρο, ή από
την πώληση μετοχών εταιρείας
που κατέχει ακίνητη περιουσία
στην Κύπρο. Οι απαλλαγές από τη
φορολογία κεφαλαιουχικών
κερδών περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, κέρδη που προκύπτουν
στο πλαίσιο εταιρικής
αναδιοργάνωσης, κέρδη από τη
διάθεση μετοχών εισηγμένων σε
αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο
Αξιών και το κέρδος μέχρι €85.430
από τη διάθεση κύριας κατοικίας
που χρησιμοποιείται για σκοπούς
ιδιοκατοίκησης, υπό
προϋποθέσεις.
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• Δωρεές ή συνεισφορές για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς
σκοπούς προς τη Δημοκρατία ή τοπική Aρχή ή προς εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

• Δαπάνες σχετικά με τη συντήρηση διατηρητέων κτηρίων και αρχαίων μνημείων

Ξένο συνάλλαγμα – διακίνηση και πληρωμές κεφαλαίου

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην εισαγωγή ή εξαγωγή χαρτονομισμάτων. Ωστόσο, όλοι οι
ταξιδιώτες που καταφθάνουν στην Κύπρο ή αναχωρούν από την Κύπρο, από ή και προς τρίτες
χώρες ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και μεταφέρουν μετρητά ή χρυσό αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης από 10.000 Ευρώ ή το αντίστοιχο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ή εύκολα
μετατρέψιμα/ρευστοποιήσιμα αξιόγραφα, όπως ομόλογα, μετοχές, ταξιδιωτικές επιταγές,
πρέπει να το δηλώσουν στο Τελωνείο στα λιμάνια ή στους αερολιμένες. 

Απασχόληση στην Κύπρο
Οι Κύπριοι απόδημοι μπορούν να αποταθούν για εξεύρεση εργασίας στην Κύπρο, ενόσω
βρίσκονται στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι απόδημοι συμπληρώνουν το
έντυπο «Αίτηση από Κύπριους που διαμένουν στο εξωτερικό για απασχόληση στην Κύπρο» το
οποίο μπορούν να βρούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dl), είτε
να προμηθευτούν από τις Διπλωματικές Αντιπροσωπείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, είτε
να ζητήσουν να τους σταλεί από το Τμήμα Εργασίας.

�Γνωρίζετε ότι...

• Ο εταιρικός φόρος επιβάλλεται με
συντελεστή 10% στο φορολογητέο
εισόδημα.

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην
εισαγωγή ή εξαγωγή
χαρτονομισμάτων. Ωστόσο, όλοι οι
ταξιδιώτες που μεταφέρουν μετρητά
ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης
από 10.000 ευρώ πρέπει να το
δηλώσουν στο Τελωνείο.
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�Σημειώστε:

• Εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε σχέση με εισόδημα από ξένες πηγές μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της
μεθόδου παραχώρησης πίστωσης του ξένου φόρου έναντι του κυπριακού φόρου, σύμφωνα με οποιαδήποτε
από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας που βρίσκονται σε ισχύ. Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας
μπορεί, επίσης, να εξασφαλισθεί μέσω της παραχώρησης μονομερούς πίστωσης, στις περιπτώσεις όπου δεν
υπάρχει συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας. 

• Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εξασφαλίσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εσωτερικών
Προσόδων www.mof.gov.cy/ird 
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Στο πλαίσιο ενημέρωσης των αποδήμων για τις ευκαιρίες απασχόλησής τους στην Κύπρο, το
Τμήμα Εργασίας προωθεί στον παροικιακό Τύπο και στο Διαδίκτυο τη δημοσίευση
ανακοινώσεων για κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Επίσης, συμμετέχει σε διοργανώσεις και
εκθέσεις των αποδήμων, όπου παρέχεται ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Τμήματος Εργασίας
και πληροφορίες για θέματα εξεύρεσης εργασίας στην Κύπρο. Παράδειγμα, αποτελεί η έκθεση
Κυπριακών Προϊόντων που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο.

Οι επαναπατρισθέντες Κύπριοι μπορούν να ωφεληθούν από όλες τις υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις
και διευκολύνσεις για προώθηση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, όπως ακριβώς και
οι υπόλοιποι Κύπριοι.

Κύπριοι επαναπατρισθέντες που δεν κατέχουν κυπριακή υπηκοότητα μπορούν να διαμένουν
και να εργάζονται στην Κύπρο χωρίς τυπικές διαδικασίες για απεριόριστη περίοδο. Εξαίρεση
αποτελούν τα άτομα που είναι κάτοχοι ειδικών επαγγελματικών προσόντων τα οποία διέπονται
από τη Νομοθεσία για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων για Κατοχυρωμένα
Επαγγέλματα. Για πληροφορίες σε σχέση με την εν λόγω Νομοθεσία και την άσκηση
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα
Μαριλένα Πελεκάνου, τηλ. 22400845, qualifications@dl.mlsi.gov.cy.

�Γνωρίζετε ότι...
Οι απόδημοι και επαναπατρισθέντες
Κύπριοι, που αποτείνονται στα Γραφεία
Εργασίας για εξεύρεση εργασίας ή για
πληροφόρηση και σχετική καθοδήγηση
μπορούν να εξυπηρετηθούν από
ειδικευμένο Σύμβουλο Απασχόλησης.

�Πού θα μας βρείτε
Τμήμα Εργασίας
Οδός Κλήμεντος 9
1480  Λευκωσία
Τηλέφωνα: (00357) 22400802,
(00357) 22400803
Τηλεομοιότυπο.: (00357) 22400809
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
director@dl.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού
Για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου
Δυναμικού Κύπρου καθώς και για
ευκαιρίες κατάρτισης μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.hrdauth.org.cy
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�Σημειώστε:

Πιο κάτω αναφέρονται μερικές ιστοσελίδες που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα απασχόλησης και
κατάρτισης στην Κύπρο:

• Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

• Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας στην Κύπρο – www.eures.europa.eu

• Εκπαίδευση και Κατάρτιση – www.refernet.org.cy

• Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – www.hrdauth.org.cy

• Κέντρο Παραγωγικότητας – www.mlsi.gov.cy/kepa

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου.
Αποστολή της είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και
συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα
επίπεδα και σε όλους τους τομείς, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας,
στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του Κράτους.
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�Γνωρίζετε ότι...

Η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει
προαιρετική ασφάλιση για: 
• Άτομα που έχουν ασφαλιστεί

υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τουλάχιστον ένα
χρόνο.

• Άτομα που εργάζονται στην υπηρεσία
Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό,
ακόμα κι αν δεν είχαν προηγουμένως
ασφαλιστεί στο Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στην Κύπρο.
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�Σημειώστε:

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου προωθεί και λειτουργεί ένα σημαντικό αριθμό Σχεδίων κατάρτισης:

• Σχέδια κατάρτισης και απασχολησιμότητας για τους ανέργους.

• Σχέδιο κατάρτισης και απασχολησιμότητας για το αδρανές γυναικείο δυναμικό.

• Σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Προγράμματα κατάρτισης για τους εργοδοτούμενους επιχειρήσεων.

• Σχέδια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση 1 μέχρι 249 άτομα.

Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Πληρωμές
Η Κύπρος είναι μια χώρα με μεγάλο αριθμό μεταναστών που εργάζονταν ή εξακολουθούν να
εργάζονται σε ξένες χώρες. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι διμερείς συμφωνίες για τις
κοινωνικές ασφαλίσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών, εξασφαλίζουν
τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των προσώπων που καλύπτονται από αυτούς. 

Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους
εργαζόμενους στην Κύπρο, μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζομένους. Οι μετανάστες που
επαναπατρίζονται προτού συμπληρώσουν τη συντάξιμη ηλικία και αναλαμβάνουν εργασία,
είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

Οι ασφαλιστέες αποδοχές των μισθωτών περιλαμβάνουν ο,τιδήποτε πληρώνεται στον μισθωτό
για την εργασία του (εξαιρουμένων των χαριστικών πληρωμών) ενώ οι ασφαλιστέες αποδοχές
των αυτοτελώς εργαζομένων καθορίζονται με κανονισμούς ανάλογα με την επαγγελματική
τους κατηγορία και την περίοδο απασχόλησης.

Μετανάστες, οι οποίοι εργάζονταν πριν από τη μετανάστευσή τους και πλήρωναν εισφορές στο
Σχέδιο, για έναν τουλάχιστον χρόνο, έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν προαιρετικά
(προαιρετικά ασφαλισμένοι εσωτερικού), νοουμένου ότι δεν έχουν φτάσει στη συντάξιμη
ηλικία των 65 ετών. Σε αυτή την περίπτωση κι εκεί όπου οι προϋποθέσεις εισφοράς για
εξασφάλιση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος δεν πληρούνται, η καταβολή των εισφορών
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μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τη συντάξιμη ηλικία. Σε καμιά περίπτωση, ο ασφαλισμένος δεν
μπορεί να καταβάλει εισφορές μετά την ηλικία των 68 ετών. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να
ασκηθεί αναδρομικά για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, πριν από το έτος για το οποίο ο
αιτητής υποβάλλει αίτηση για προαιρετική ασφάλιση. 

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σ’αυτούς του εσωτερικού και
σ’αυτούς του εξωτερικού, δηλαδή τα άτομα που εργάζονται στην υπηρεσία Κυπρίων
εργοδοτών στο εξωτερικό. Το ποσoστό εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους
εσωτερικού ανέρχεται σε 14,8%, από το οποίο το 11% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και
το 3,8% καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσοστό εισφοράς για τους
προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού είναι 17,9%, από το οποίο το 13,6% καταβάλλεται από
τον ασφαλισμένο και το 4,3% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσό πάνω στο οποίο
υπολογίζεται η εισφορά των προαιρετικά ασφαλισμένων βασίζεται είτε στο ποσό των
ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου χρόνου, είτε στο μέσο όρο των ασφαλιστέων
αποδοχών των τριών τελευταίων χρόνων, είτε στο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπ΄όψιν ένα ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών- για το
2010 το ποσό αυτό είναι €4.216 μηνιαίως ή €973 εβδομαδιαίως.

Οι παροχές του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίζονται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες:

i. Βοηθήματα
• Κηδείας, γάμου, τοκετού. 

ii. Επιδόματα
• Μητρότητας, αγνοουμένου, ασθένειας, ανεργίας και ορφάνιας.

iii. Συντάξεις (το κατώτατο ποσό για το 2010 είναι €330,93, πληρωτέο 13 φορές ετησίως).
• Ανικανότητας, γήρατος, χηρείας. 

Πέραν από αυτές τις βασικές κατηγορίες, υπάρχουν και παροχές για εργατικά ατυχήματα και
επαγγελματικές ασθένειες, τα οποία περιλαμβάνουν επίδομα σωματικής βλάβης, παροχές
λόγω αναπηρίας και παροχές λόγω θανάτου. 

Οι μισθωτοί δικαιούνται όλες τις πιο πάνω παροχές ενώ οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν
δικαιούνται επίδομα ανεργίας, ούτε επιδόματα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών. Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι δικαιούνται να απαιτήσουν τα βοηθήματα κηδείας,
γάμου και τοκετού, καθώς και συντάξεις γήρατος, χηρείας και επίδομα ορφάνιας.

�Γνωρίζετε ότι...
Η Κύπρος έχει συνομολογήσει διμερείς
συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης με την
Αυστραλία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία,
τον Καναδά, την Τσεχία, την Αίγυπτο, την
Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Σλοβακία, την
Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Συρία
και τη Σερβία. 

Οι διμερείς αυτές συμφωνίες και οι
κανονισμοί της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης
διασφαλίζουν:

• την ισότητα μεταχείρισης, 

• την παροχή των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων
των επαναπατρισθέντων Κυπρίων από
τη χώρα προέλευσης,

• το συνυπολογισμό περιόδων
ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν
τόσο στην Κύπρο όσο και στη χώρα
προέλευσης με σκοπό την απόκτηση
δικαιωμάτων στις παροχές. 

Στο παρόν στάδιο η Κυπριακή Δημοκρατία
διεξάγει διαπραγματεύσεις για διμερείς
συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης με τη
Νέα Ζηλανδία και τη Ρωσία. 
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Για απόκτηση δικαιώματος στις παροχές του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να
ικανοποιούνται σχετικές προϋποθέσεις εισφοράς εκτός από τις παροχές εργατικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι
οποίοι συντονίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης της Ε.Ε. Οι πρόνοιες των κανονισμών
διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει αρνητικά τα
δικαιώματα διακίνησης εντός της Ε.Ε. και εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
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�Σημειώστε:

Κοινωνική σύνταξη καταβάλλεται σε πρόσωπο που διαμένει στην Κύπρο, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των
65 ετών και δεν δικαιούται σύνταξη ή παρόμοια πληρωμή από άλλη πηγή, το ποσό της οποίας να ισούται ή να είναι
μεγαλύτερο από το ποσό της κοινωνικής σύνταξης, και ικανοποιεί τις προϋποθέσεις διαμονής όπως καθορίζονται από
τον Νόμο. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

• νόμιμη διαμονή στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, για
συνολική περίοδο 20 τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία που ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 40 ετών,
ή

• νόμιμη διαμονή στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, για
συνολική περίοδο 35 τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία που ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 18 ετών.

Το μηνιαίο ποσό κοινωνικής σύνταξης ανέρχεται σε €315,36 που είναι ίσο με το 81% της
πλήρους βασικής σύνταξης που καταβάλλεται με βάση τη Νομοθεσία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε €389,33 για το 2010.

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Λεωφόρος Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: (00357)22401600
Τηλεομοιότυπο: (00357)22670933
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Administration@mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, 
αγγλική, τουρκική)
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Εμπόριο
Προώθηση εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

Ο κυριότερος στόχος της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού είναι η προώθηση των κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. 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, εφαρμογή εξαγωγικά προσανατολισμένων ενισχύσεων και κινήτρων, όπως τη
συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού, την οργάνωση εμπορικών
αποστολών, 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), 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.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο λειτουργεί έντεκα Εμπορικά Κέντρα σε προσεκτικά επιλεγμένες
αγορές του εξωτερικού. Σήμερα, λειτουργούν Εμπορικά Κέντρα στην Αίγυπτο, Αυστρία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο
Βασίλειο, Λίβανο, Πολωνία και Ρωσία. Κύρια δραστηριότητα των Εμπορικών Κέντρων είναι η
προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού. Επίσης, τα
Εμπορικά Κέντρα δραστηριοποιούνται στην προώθηση της Κύπρου ως Διεθνούς
Επιχειρηματικού Κέντρου, καθώς και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Βιομηχανική Ανάπτυξη
Προώθηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

1. Σχέδια Χρηματοδότησης για Γυναίκες και Νέους Επιχειρηματίες

i. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρη -
ματοδοτούν Σχέδιο χορηγιών για την προώθηση και την υποστήριξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας. 

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπηρεσία Εμπορίου
Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 9
Κτίριο Σεβέρη, 4ος όροφος
1065 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: (00357) 22867100
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22375120
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
perm.sec@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy 
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική)
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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.

ii. Νεανική Επιχειρηματικότητα

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρη -
ματοδοτούν Σχέδιο 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 39 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε δραστη -
ριότητες 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. 

2. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του

Μεταποιητικού Τομέα 

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 – 2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Προβλέπει χορηγίες ύψους 25% - 35% προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που επενδύουν σε καινούργια
μηχανήματα, εξοπλισμό και αγορά τεχνογνωσίας. Για τη χρηματοδότησή του αναμένεται ότι θα
διατεθούν για την περίοδο 2007-2013, €23εκ. 

Μέγεθος Χορηγία % Μέγιστο Ποσό € (2007-2013)

Πολύ μικρή 35 200.000
Μικρή 30 300.000
Μεσαία 25 400.000
Μονάδες χειροτεχνικών 
δραστηριοτήτων μέχρι 3 υπαλλήλους 50 80.000

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Επιχειρηματικά σχέδια
Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία
Τηλέφωνα: (00357) 22867180 ή 22867178
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
smilikouris@mcit.gov.cy
vtsangaridou@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική) 

�Γνωρίζετε ότι...
• Οι oδηγίες για τη συμπλήρωση των

αιτήσεων δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
www.mcit.gov.cy.

• Οι αιτητές που εγκρίνονται,
παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση
που διοργανώνεται από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Κύπρου.

• Οι αιτητές, που εγκρίνονται μπορούν
να πάρουν 50% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού για τον τομέα τους.
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3. Σχέδιο για τη Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης και

Εμπορίας Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013, και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την
Κυπριακή Δημοκρατία. Για τις ανάγκες του Σχεδίου θα διατεθεί συνολικό ποσό ύψους €24εκ. Το
Σχέδιο προβλέπει χορηγίες ύψους 40% επί του κόστους των επενδύσεων των δικαιούχων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αφορούν κτήρια (για πολύ μικρές επιχειρήσεις),
μηχανήματα/εξοπλισμό και αγορά τεχνογνωσίας για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2007-2013 είναι:

• Η βελτίωση του ανταγωνισμού των τομέων της γεωργίας και των γεωργικών τροφίμων.

• Η βελτίωση της αειφόρου χρήσης φυσικών πηγών.

• Η διατήρηση του φυσικού τοπίου.

• Η βελτίωση του εισοδήματος και της ποιότητας ζωής του αγροτικού κόσμου.

• Η ενθάρρυνση της ποικιλότητας της γεωργικής οικονομίας.

Παρέχεται ειδική εκπαίδευση σε συνεχή βάση από το Τμήμα Γεωργίας, σε όσους ενδιαφέρονται
στον τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων.

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357)22867146
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
mpavlou@mcit.gov.cy
cphotiades@mcit.gov.cy
pchristofi@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική).

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τηλέφωνο: (00357)22408566
Τηλεομοιότυπο: (00357)22303941
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
agriextension@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/da
(Γλώσσα: ελληνική)

Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, Λευκωσία
2000, ΤΚ 161102
Λευκωσία 2086
Τηλέφωνα: 
(00357)77771999 - 22557777 
Τηλεομοιότυπο: (00357)22557755
Ιστοσελίδα: www.capo.gov.cy
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εφαρμογή
επενδύσεων – με την εξαίρεση δασικών δραστηριοτήτων –
και έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν στην Κυπριακή
Δημοκρατία.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις της πιο πάνω κατηγορίας που
αναλαμβάνουν την εφαρμογή επενδύσεων σε τομείς και
δραστηριότητες που καλύπτει το μέτρο – με την εξαίρεση
δασικών δραστηριοτήτων και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
αναλαμβάνουν την εφαρμογή επενδύσεων σε δραστη ριό -
τητες που σχετίζονται με δασικά προϊόντα και έχουν εγκα -
τασταθεί ή θα εγκατασταθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

• Νέα μηχανήματα ή εξοπλισμός
• Μεταφορά τεχνογνωσίας 

• Κατασκευή ή/και επέκταση κτηρίων
• Νέα μηχανήματα ή εξοπλισμός
• Μεταφορά τεχνογνωσίας 
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Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης

Η Κυπριακή Δημοκρατία δημιούργησε την Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης κάτω από
την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για Κύπριους και ξένους
επιχειρηματίες με στόχο την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών
που απαιτούνται για τη σύσταση κυπριακών εταιρειών.

Οι επενδυτές δεν είναι υποχρεωμένοι να αποτείνονται σε πολλές και διαφορετικές κρατικές
υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα έγγραφα για σύσταση των εταιρειών τους.
Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα έτσι, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο μέσος χρόνος που
απαιτείται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, ιδίως μικρής ή μεσαίας, με στόχο να είναι δυνατή
εντός μιας εβδομάδας. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες: 

• Καθοδήγηση / εξυπηρέτηση των Κυπρίων και ξένων επενδυτών.

• Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο.

• Εγγραφή στο Μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

• Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος. 

• Εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Μητρώο Εργοδότη.

• Αίτηση για έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας στην Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων
Ο Οργανισμός έχει συσταθεί κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ως μη
κερδοσκοπική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με εγγύηση. Κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι
η προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και ως διεθνούς
επιχειρηματικού κέντρου σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται στο Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυβέρνησης. Στην αποστολή του Οργανισμού περιλαμβάνεται, επίσης,
η συνηγορία και η υποβολή εισηγήσεων για μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στο θεσμικό και
ρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η
διευκόλυνση και η μεταεπενδυτική υποστήριξη ξένων επενδυτών, για την άμεση υλοποίηση
νέων επενδύσεων και για παραμονή των υφιστάμενων ξένων επενδυτών με προοπτική
πραγματοποίησης νέων επενδύσεων.

�Πού θα μας βρείτε

Υπηρεσία Μονοθυριδικής
Πρόσβασης 
Ανδρέα Αραούζου 13-15,
1421 Λευκωσία, 
Τηλέφωνα: (00357)22409328, 22409435
Τηλεομοιότυπο: (00357)22409432
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
onestopshop@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική). 

�Πού θα μας βρείτε

Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης
Ξένων Επενδύσεων
Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 9
Κτίριο Σεβέρη, 4ος όροφος
1065 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22441133
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22441134
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@cipa.org.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy 
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική)
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Ανταγωνισμός – Προστασία του Καταναλωτή 
Προστασία του καταναλωτή και του ανταγωνισμού

Αποστολή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι η υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών
στη νέα ελευθεροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά. 

Οι βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση ύπαρξης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού
στην αγορά με την καταπολέμηση των οργανωμένων μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών κατα -
στάσεων και με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων καθώς και η επαρκής προστασία
της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Πρόσθετα, επι -
διώκει την ενίσχυση της ευημερίας των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την επιλογή, την ποιότητα,
την ποικιλία, τη δυνατότητα προσιτών τιμών και την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει θέσει σε
παγκύπρια βάση από το 2005 τη λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής Γραμμής Καταναλωτή με
αριθμό 1429. Η τηλεφωνική αυτή υπηρεσία έχει ως κύριο σκοπό την άμεση πληροφόρηση των
πολιτών σε θέματα που τους αφορούν ως καταναλωτές και την παροχή της δυνατότητας στους
καταναλωτές για υποβολή παραπόνων και καταγγελιών, σχετικά με θέματα ασφάλειας
προϊόντων και οικονομικών συμφερόντων. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία μέσω ειδικών ερευνών παρακολουθεί τη λειτουργία των αγορών σε
συστηματική βάση και παρέχει πληροφόρηση στους καταναλωτές για τα επίπεδα των τιμών
βασικών αγαθών στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων. Η πιο πάνω πληρο -
φόρηση παρέχεται μέσω των Παρατηρητηρίων Τιμών, τα οποία δημοσιεύονται στην ιστο -
σελίδα του Υπουργείου σε τακτική βάση (www.mcit.gov.cy), καθώς επίσης και στον εθνικό Τύπο.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, το Μάιο του 2004 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη δημιουργία Μονάδας
Ευρωπαϊκών Δικτύων στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών με στόχο
την Εξυπηρέτηση του Πολίτη/ Καταναλωτή/ Επαγγελματία. Η Μονάδα στεγάζει τα Ευρωπαϊκά
Δίκτυα SOLVIT (ένα δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθά τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις να επιλύουν γρήγορα και ανέξοδα τα προβλήματα τους που προκύπτουν από την
κακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από τις εθνικές διοικήσεις των κρατών-μελών),
RAPEX (ένα δίκτυο το οποίο ασχολείται με την Ταχεία Ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ των
κρατών-μελών της Ε.Ε, αναφορικά με τον εντοπισμό και την απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων
που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά) και Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ένα
δίκτυο το οποίο παρέχει πληροφόρηση και συμβουλές στους καταναλωτές και βοηθά με το

�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών
Ανδρέα Αραούζου 2, Λευκωσία
Δωρεάν κλήση στην Κύπρο 1429
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22375120
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική,
αγγλική, τουρκική)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου)
Α. Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22867177
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22375120
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
ecccyprus@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.ecccyprus.org

Κέντρο SOLVIT Κύπρου
Α. Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22867305
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22375120
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
solvit@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα:
www.agrino.org/solvitcyprus
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διαμεσολαβητικό του ρόλο στην εξεύρεση συμβιβαστικής εξωδικαστικής λύσης σε
περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα σε διασυνοριακές αγορές /συναλλαγές μεταξύ
καταναλωτών και προμηθευτών).

Ενέργεια 
Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου διαμορφώνεται από την Υπηρεσία Ενέργειας, του Υπουργείου
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εθνική ενεργειακή πολιτική βρίσκεται, πάντοτε, σε
συνάφεια με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει βασική επιδίωξη την
προσφορά επαρκούς, ασφαλούς, καθαρής και φθηνής ενέργειας στους πολίτες. 

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ενέργειας ασχολείται με τη διασφάλιση της ασφαλούς
ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας, μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των πετρελαιο -
ειδών και καυσίμων που διατίθενται στην αγορά, παρακολουθεί τις τιμές των πετρελαιοειδών
που διατίθενται στην αγορά, μεριμνά για τη μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας και
συντονίζει τις διαδικασίες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο. Επίσης,
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα
με τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για υποβοήθηση ιδιωτικών επενδύσεων στον
τομέα αυτό και προωθεί τρόπους και επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, μέσω της λειτουργίας των Σχεδίων Παροχής Χορηγιών.

Επίσης, κύριους στόχους της Υπηρεσίας Ενέργειας αποτελούν, η περαιτέρω απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών ενέργειας, η υλοποίηση σημαντικών
ενεργειακών υποδομών, η προώθηση της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της
ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και η συστηματική ενημέρωση και ευαισθη -
τοποίηση των πολιτών και κυρίως των μαθητών, για θέματα ενεργειακής οικονομίας.

Μία από τις βασικότερες ευθύνες της Υπηρεσίας Ενέργειας είναι η εισήγηση, διαμόρφωση και
εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου για την ενέργεια και η μέριμνα για την ενσωμάτωση των
Κοινοτικών Οδηγιών στην εθνική νομοθεσία. Σημαντικό αντικείμενο αποτελούν, επίσης, οι
τομείς της βελτιστοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού, της απλοποίησης των αδειοδοτικών
διαδικασιών και της παρακολούθησης/υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακών έργων, καθώς και η συνεργασία με τους εποπτεύοντες φορείς
του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η Υπηρεσία Ενέργειας έχει, επίσης, την ευθύνη για τη λειτουργία του εργαστηρίου ελέγχου
απόδοσης ηλιακών συστημάτων στο Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας. Το Εργαστήρι είναι
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�Πού θα μας βρείτε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπηρεσία Ενέργειας
Αντρέα Αραούζου 13-15
1421 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: (00357) 22409303
Τηλεομοιότυπο.: (00357) 22304964
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
skassinis@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy 
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική,
τουρκική)
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εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό και διενεργεί ελέγχους σε ηλιακά θερμικά συστήματα
σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει την
κυπριακή βιομηχανία ηλιακών θερμικών συστημάτων να βελτιώσει τα προϊόντα που παράγει
και να καταστεί μια σημαντική εξαγωγική βιομηχανία. 

Ο τομέας της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του εγχώριου ορυκτού ενεργειακού
δυναμικού που δυνατόν να υπάρχει εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, συνιστά ένα κρίσιμο κεφάλαιο χειρισμού από την Υπηρεσία Ενέργειας. 

Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- Εξοικονόμηση Ενέργειας

Με στόχο την αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, λειτουργούν από το 2004 τα Σχέδια Παροχής Χορηγιών. Τα
Σχέδια αυτά παρέχουν οικονομικά κίνητρα υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας ή επιδότησης για
επενδύσεις σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Των χορηγιών μπορούν να επωφεληθούν φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί στο βαθμό που δεν
ασκούν οικονομική δραστηριότητα καθώς, επίσης, και φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς
του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι κυριότερες κατηγορίες
επενδύσεων που καλύπτονται είναι:

• εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας,

• εγκατάσταση αντλιών θερμότητας με γεωεναλλάκτη,

• αγορά οχημάτων (υβριδικών, ηλεκτρικών, χαμηλών εκπομπών ρύπων, διπλής προώσεως),

• μικρά υδροηλεκτρικά συστήματα,

• αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ,

• ανεμόμυλοι για άντληση νερού,

• συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας-ψύξης,

• ηλιακά συστήματα (ενεργητικά συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης, ηλιακά συστήματα
θέρμανσης/ ψύξης χώρου, ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας),

• αιολικά συστήματα,

• φωτοβολταϊκά συστήματα και 

• αξιοποίηση βιομάζας και βιοαερίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων, τις
πρόνοιες των Σχεδίων καθώς και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτά, δημοσιεύονται κάθε χρόνο

�Πού θα μας βρείτε

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου Γ΄
1072 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22606060
Τηλεομοιότυπο.: (00357) 22606001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
cie@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.cie.org.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, αγγλική)

�Σημειώστε:
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
www.mcit.gov.cy, δημοσιεύονται
κατευθυντήριες γραμμές για τρόπους
εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχουν,
επίσης αναρτημένα σε ηλεκτρονική
μορφή εκπαιδευτικά βιβλία και ειδικά
έντυπα που απευθύνονται, κυρίως σε
μαθητές, αλλά και σε οποιονδήποτε
πολίτη επιιθυμεί να λάβει βασικές γνώσεις
για την ενέργεια με απλά λόγια. Επίσης,
στο διαδικτυακό τύπο του Ιδρύματος
Ενέργειας Κύπρου, www.cie.org.cy,
έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για
εκπαίδευση σε θέματα ενέργειας. 
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στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, (www.mcit.gov.cy),
καθώς, επίσης, και στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, (www.cie.org.cy).
Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, δημοσιεύεται, επίσης, κατάλογος εισαγωγέων, κατασκευαστών και
μελετητών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επενδύσεων που καλύπτονται από τα
Σχέδια Χορηγιών. 

Τεχνολογία 
Πρωτοβουλίες στήριξης – Τεχνολογικές υπηρεσίες

Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών (De minimis) για εργαστηριακό έλεγχο στο
εξωτερικό (ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο 2011)

Για διασφάλιση της ποιότητας ενός προϊόντος μέσω εξειδικευμένου ελέγχου, όπως προνοεί η
νομοθεσία του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν κρατικές χορηγίες για
εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων στο εξωτερικό εφόσον αυτοί οι έλεγχοι δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν από εργαστήρια στην Κύπρο. Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες ή νέες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή
Δημοκρατία, οι οποίες διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο, δοκιμές ή/και αναλύσεις προϊόντων
στο εξωτερικό, είτε από μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλη εταιρεία.

• Η μέγιστη χορηγία που μπορεί να δοθεί σ΄ αυτό το Σχέδιο ανά επιχείρηση/εργαστήριο
ανέρχεται στις €187.946,00 ανά τριετία. 

Η χορηγία καλύπτει επιλέξιμα κόστα για:
•  τον εργαστηριακό έλεγχο,
•  την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και εκθέσεις ελέγχου και δοκιμών και 
•  έξοδα αποστολής δειγμάτων.

Υπάρχουν επίσης τα δύο πιο κάτω Σχέδια που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2010:

• Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών (De minimis) για Ενίσχυση της Εργαστηριακής
Υποδομής στην Κύπρο (ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο 2010 ).

• Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών (De minimis) για το σύστημα ΗACCP για Τρόφιμα
και Ποτά (ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο 2010 ).

Mπορείτε να αποταθείτε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις πιο πάνω
χορηγίες, αν θα επενδύσετε σε μηχανήματα και εξοπλισμό.

Για περαιτέρω οδηγίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού www.mcit.gov.cy ή καλέστε στa τηλέφωνa (00357)22409310/22409362. 

�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ανδρέα Αραούζου 13-15,
1421 Λευκωσία 
Τηλ.: (00357) 22409303
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22304964
Ηλεκτρονική. Διεύθυνση:
pkoulermou@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, 
αγγλική, τουρκική).
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Στρατιωτική θητεία στην Κύπρο
Οι άρρενες πολίτες από Κύπριο πατέρα υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά.
Θα πρέπει να αναμένουν να κληθούν για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου μετά τη
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Η συνηθισμένη διάρκεια της θητείας είναι 24
μήνες. 

Όλοι οι Κύπριοι άρρενες κάτω της ηλικίας των 50 αναμένεται να συμπληρώσουν κάποια
περίοδο θητείας. Οι ημερομηνίες κατάταξης είναι κατά τη διάρκεια του πρώτου
δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους. 

Κατάλληλοι για θητεία είναι όλοι οι άρρενες που συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους.
Οφείλουν δε να παρουσιαστούν στο πλησιέστερο στρατολογικό γραφείο ή ακόμα και στο
σχολείο τους, στον αρμόδιο για στρατολογικά θέματα, για να συμπληρώσουν τα αναγκαία
έντυπα εγγραφής στους στρατολογικούς καταλόγους.

Επαναπατρισθέντες μετανάστες

Οι επαναπατρισθέντες Κύπριοι και τα παιδιά τους, οι οποίοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό για
περίοδο πέραν των δέκα ετών, δικαιούνται να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία. Η μειωμένη αυτή
θητεία κυμαίνεται ανάλογα με την ηλικία τους κατά την ημερομηνία επιστροφής και
εγκατάστασης στην Κύπρο, ως ακολούθως:

• αν είναι ηλικίας άνω των 26, θα υπηρετήσουν 3 μήνες,

• αν είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 26, θα υπηρετήσουν 6 μήνες,

• αν είναι ηλικίας μεταξύ 13 και 18, θα υπηρετήσουν 12 μήνες, κατά την ενηλικίωσή τους,

• αν είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 13 ετών, θα υπηρετήσουν 18 μήνες, κατά την ενηλικίωσή τους,

• επαναπατρισθέντες που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
τουλάχιστον έντεκα μηνών ως μια από τις υποχρεώσεις της υπηκοότητάς τους, θα
υπηρετήσουν μόνο τρεις μήνες μετά τον επαναπατρισμό τους.
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�Γνωρίζετε ότι...
Υπάρχουν εξαιρέσεις στην
εκτέλεση στρατιωτικής θητείας,
όπως:

• Εν ενεργεία κληρικοί ή ιερείς.
• Μέλη της Βουλής των

Αντιπροσώπων.
• Εν ενεργεία μέλη του δικαστικού

σώματος.
• Όσοι διαμένουν μόνιμα εκτός

Κύπρου.
• Οι επηρεασθέντες από τα γεγονότα

του πραξικοπήματος και της
τουρκικής εισβολής.

�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: (00357)22807500
Τηλεομοιότυπο: 
(00357)22676182
Ιστιοσελίδα: www.mod.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική, 
σγγλική, τουρκική).

�Σημειώστε:

• Οι διευθετήσεις σχετικά με τη στρατιωτική θητεία υπόκεινται σε αναθεώρηση και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το
στρατολογικό γραφείο, που είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία έχετε πρόθεση να εγκατασταθείτε μόνιμα.
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Διπλή υπηκοότητα

• Πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Κύπρο ή το εξωτερικό,
υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά μετά τον επαναπατρισμό τους,
ανεξάρτητα αν είναι κάτοχοι ξένης υπηκοότητας.

• Ο Υπουργός Άμυνας έχει την εξουσία να αποφασίσει για την ύπαρξη ελαφρυντικών, σχετικά
με την υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά Κυπρίων πολιτών, των οποίων οι γονείς δεν είναι
κυπριακής καταγωγής.

Παρουσίαση άδειας εξόδου

• Αν έχετε εξαιρεθεί από την υποχρέωση να υπηρετήσετε στο στρατό λόγω μόνιμης διαμονής
σας στο εξωτερικό, μπορείτε να εισέλθετε στην Κυπριακή Δημοκρατία και να εξέλθετε
ελεύθερα, νοουμένου ότι η παραμονή σας δεν ξεπερνά τους 3 μήνες κάθε φορά κι ότι θα
παρουσιάσετε έγκυρη άδεια εξόδου στον έλεγχο διαβατηρίου όταν σας ζητηθεί.

• Όταν η διάρκεια της παραμονής σας ξεπερνά τους τρεις μήνες, απαιτείται ειδική άδεια.

• Πιστοποιητικά εξαίρεσης ή άδειες εξόδου εκδίδονται από το Υπουργείο Άμυνας μετά από
σχετική αίτηση. Έντυπα μπορούν να εξασφαλιστούν από τις κατά τόπους Πρεσβείες και τα
Προξενεία ή από το Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία.

• Αν έχετε εξαιρεθεί της υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά για άλλους λόγους (π.χ. αν υπήρξατε
αιχμάλωτος πολέμου ή αν έχετε λόγους υγείας ή είσαστε γιος αγνοούμενου κ.λπ.)
βεβαιωθείτε ότι θα εξασφαλίσετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό από το στρατολογικό
γραφείο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία σας.

�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Στρατιωτικό τμήμα
Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας 
Ζαϊμη 5, Στρόβολος
Τηλέφωνο: (00357) 22417130
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22516261
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
sglasia@cytanet.com.cy
Sgker.mrf@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.mod.gov.cy
(Γλώσσα: ελληνική).

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου
Ν. Δημητρίου, Πετρούδη, Λάρνακα
Τηλέφωνο: (00357) 244625376
Τηλεομοιότυπο: (00357) 24653991
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Sglkas.am@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.mod.gov.cy

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού
Αγίας Φυλάξεως & Αθ. Τσακάλοφ 168,
1ος όροφος
Τηλέφωνο: (00357) 25413366
Τηλεομοιότυπο: (00357) 25351043
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
sglsou@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου
Νέα Κυβερνητικά Κτίρια
Μέγαρο Πάφου Α, Πάφος
Τηλέφωνο: (00357) 26933270
Τηλεομοιότυπο: (00357) 26222035
Ηλεκτρονική  Διεύθυνση:
sgpafou@cytanet.com.cy

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Μάριος Κανάρης, τηλ.: 22807538
Ευρυδίκη Ζήσιμου, τηλ.:  22807766

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
Κίκκος Φεγγαράς, τηλ.:  22807543
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�Σημειώστε:

• Άρρενες Κύπριοι μεταξύ των ηλικιών 16 και 26 ετών υποχρεούνται να παρουσιάσουν στον έλεγχο διαβατηρίων,
πιστοποιητικό έγκυρης άδειας απουσίας, γνωστής και ως άδειας εξόδου, όταν ταξιδεύουν εκτός Κύπρου . 

�Γνωρίζετε ότι...

• Το Υπουργείο Άμυνας σας προμηθεύει με μόνιμη άδεια εξόδου αν ζείτε μόνιμα στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι
χρειάζεται να αποταθείτε μόνο μια φορά στη Διπλωματική Αποστολή του τόπου διαμονής σας.
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Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο παρέχεται τόσο από τις Κρατικές Ιατρικές
Υπηρεσίες όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες παρέχουν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε οποιονδήποτε επιλέξει τα Κρατικά Νοσηλευτήρια για τη
νοσηλεία του.

Δωρεάν ή μειωμένου κόστους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τις Κρατικές
Ιατρικές Υπηρεσίες σε κάποιες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι οικογένειες με χαμηλά
εισοδήματα. Οι ασθενείς που δεν εμπίπτουν στις ομάδες αυτές πληρώνουν προκαθορισμένα
τέλη τα οποία αναθεωρούνται κατά καιρούς.

Οι ασθενείς που αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
πληρώνουν οι ίδιοι το κόστος. Κάποιες ομάδες καλύπτονται από Ταμεία υγείας συντεχνιών ή
εργοδοτών. Τα Ταμεία αυτά παρέχουν πλήρη ή μερική κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμα -
κευτικής περίθαλψης των μελών τους.

Το Υπουργείο Υγείας παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους Κύπριους
επαναπατρισθέντες κατά τον πρώτο χρόνο μετά τον επαναπατρισμό τους και ανεξάρτητα από
τα εισοδήματά τους. Για τη διεκδίκηση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι Κύπριοι
επαναπατρισθέντες και τα μέλη της οικογένειάς τους πρέπει να αποταθούν στο Υπουργείο
Υγείας, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον επαναπατρισμό τους. 

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί
Κανονισμοί βάσει των οποίων προσφέρονται παροχές σε είδος για τη διευκόλυνση της
ελεύθερης διακίνησης ασθενών και διασυνοριακών εργαζομένων.

Βάσει των ευρωπαϊκών Κανονισμών, παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο σε
πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι αντίστοιχες με αυτές που
παρέχονται στους Κύπριους πολίτες και ισχύουν σε όλα τα Κρατικά Νοσηλευτήρια. 

Για να εξασφαλίσουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο, οι πολίτες της Ε.Ε.
και του ΕΟΧ πρέπει αρχικά να είναι κάτοχοι κατάλληλου εγγράφου εξουσιοδότησης ή
Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) από το κράτος-μέλος προέλευσής τους. 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των
Κρατικών Νοσοκομείων παρέχεται δωρεάν σε όλους όσους την έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από
υπηκοότητα ή εισοδηματικά κριτήρια. Ωστόσο, αν η κατάσταση τους απαιτεί νοσοκομειακή
περίθαλψη, θα πρέπει να καταβληθούν τα ανάλογα νοσήλια.

HANDBOOK FOR OVERSEAS & REPATRIATED
CYPRIOTS
ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
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�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17,
1448 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22605300
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22305803
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy
(Επιλογή γλώσσας: ελληνική,
αγγλική, τουρκική)  

�Πού θα μας βρείτε

Μονάδα Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης Διακινούμενων
Πολιτών Ε.Ε.
Ανδρέας Κυριακίδης          
(00357)22605411

Δικαιώματα Ευρωπαίων 
Διακινούμενων Πολιτών  
Σωτήρης Στρατής        
(00357)22605349

Ταυτότητες Νοσηλείας -     
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
Ασθένειας 
Τασούλα Μιχαήλ               
(00357)22605474
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Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση στην Κύπρο παρέχεται πάνω σε κρατική και ιδιωτική βάση σε όλα τα επίπεδα,
από το βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση και τις επαγγελματικές
σπουδές. Η γλώσσα διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία είναι η ελληνική, ακολουθούνται δε
προγράμματα που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα μαθήματα
στα δημόσια σχολεία αρχίζουν στις 7.30 π.μ. και τελειώνουν στη 1.35 μ.μ. για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ενώ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι ώρες διδασκαλίας είναι 7.45-1.05 μ.μ, με
εξαίρεση σχολεία που συμμετέχουν στο θεσμό του ολοήμερου σχολείου του Υπουργείου. Τα
ιδιωτικά σχολεία δημοσιεύουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, αν τους ζητηθεί.

Η δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο είναι υποχρεωτική και δωρεάν από την ηλικία των 4 ετών
και 8 μηνών μέχρι την ηλικία των 15. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να δέχονται παιδιά από την
ηλικία των 3 ετών. Τα παιδιά μπορούν να φοιτούν στο δημόσιο σχολείο που βρίσκεται πιο
κοντά στον τόπο διαμονής τους, νοουμένου ότι θα εγγραφούν έγκαιρα πριν αρχίσει το σχολικό
έτος. Εναλλακτικά, μπορούν να εγγραφούν στο πλησιέστερο με διαθέσιμες θέσεις σχολείο. Σε
μαθητές δημοτικών σχολείων, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική, παρέχεται
επιπλέον γλωσσική υποστήριξη. Αυτά τα μαθήματα είναι δωρεάν. Τα αγγλικά διδάσκονται δύο
φορές την εβδομάδα από την 4η 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. Σ΄όλα τα ιδιωτικά σχολεία πληρώνονται
δίδακτρα. Εκτός από αυτά της αγγλικής γλώσσας, υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο, τα
οποία διδάσκουν και σε άλλες γλώσσες.

Υπάρχουν, επίσης, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και τα Επιμορφωτικά Κέντρα σ΄όλες τις
επαρχίες, τα οποία προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τόσο σε παιδιά, όσο και σε
ενήλικες τα απογεύματα. 

Στην προσπάθειά του να προσφέρει εκπαιδευτική βοήθεια σε Κυπρίους που ζουν στο
εξωτερικό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 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, παρουσιάζει και υποστηρίζει προγράμματα που
σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων χορηγιών για παιδιά

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

�Πού θα μας βρείτε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γωνία Θουκιδίδου και Κίμωνος 
1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο: (00357) 22800600
Τηλεομοιότυπο: (00357) 22427559
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
moec@moec.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy
(Γλώσσα: ελληνική)

�Γνωρίζετε ότι...
Τα τρία κρατικά πανεπιστήμια της
Κύπρου είναι: 
• Πανεπιστήμιο Κύπρου

(www.ucy.ac.cy)
• Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(προσφέρει ανοικτή πρόσβαση
στη μάθηση) 
(www.ouc.ac.cy)

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(www.cut.ac.cy)
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επαναπατρισθέντων Κυπρίων, που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να
βρει κανείς στην ιστοσελίδα www.moec.gov.cy/dde. 

Η ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο παρέχεται από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα
πανεπιστημιακού και μη επιπέδου. Ανώτερη εκπαίδευση προσφέρεται, επίσης, από αριθμό
κρατικών ιδρυμάτων, από τα οποία κανένα δεν έχει καθεστώς πανεπιστημίου. Τα περισσότερα
από τα κρατικά ιδρύματα προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα που κυμαίνονται από ένα
μέχρι τρία ακαδημαϊκά έτη.

Αριθμός ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης είναι καταχωρημένα στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού. Τα ιδρύματα αυτά έχουν πανεπιστημιακό καθεστώς και προσφέρουν
τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σ.Ε.Κ.Α.Π - Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.

Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π. - www.moec.gov.cy/sekap)
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.

Υποτροφίες

Η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες στη βάση ακαδημαϊκών, οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων για Κυπρίους και Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι φοιτούν στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι λειτουργοί ακαδημαϊκών
θεμάτων και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας των δύο αυτών ιδρυμάτων, θα σας
προμηθεύσουν με τον τρέχοντα κατάλογο των κριτηρίων, τα χρονοδιαγράμματα και τα 
έντυπα αιτήσεων.

Πιο λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και τις
προοπτικές και επιλογές της φοίτησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (βρεφονηπιακή,
προδημοτική, δημοτική, μέση και ανώτερη), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα φοιτητικά
δικαιώματα και τις σχολικές υποχρεώσεις, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy στο σύνδεσμο «Οδηγός εκπαίδευσης στην Κύπρο».

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
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�Γνωρίζετε ότι...
Τα παιδιά επαναπατρισθέντων Κυπρίων
μπορούν να αποταθούν για χορηγία των
διδάκτρων τους, όταν φοιτούν σε ιδιωτικά
σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να αποταθείτε στην 
κα Μαρία Αναστασιάδου.
Τηλέφωνο: (00357)22800704
Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy

�Γνωρίζετε ότι...

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην 
Κύπρο είναι: 
• Πανεπιστήμιο Φρειδερίκου

(www.frederick.ac.cy)
• Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(www.euc.ac.cy)
• Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

(www.unic.ac.cy)
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Σύνδεση αποδήμων με την Κύπρο
Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι και το διαδίκτυο έχουν καταστήσει τη σύνδεσή σας με την
Κύπρο διαδραστική και άμεση. Μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό είναι: 

Δορυφορική Τηλεόραση

Το ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου) μεταδίδει καθημερινό πρόγραμμα για απόδημους 
και επαναπατρισθέντες Κυπρίους μέσω του «Hellas Sat 2», «Hot Bird 9» και «Optus D2»
προσφέροντας κάλυψη στην Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και μέρος της Μέσης
Ανατολής.   

Ραδιόφωνο μέσω Δορυφόρου

Τα ραδιοφωνικά προγράμματα του ΡΙΚ (Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο) μεταδίδονται ζωντανά
πάνω σε 24ωρη βάση από το δορυφόρο «Hellas Sat 2». Το Τρίτο πρόγραμμα μεταδίδει, επίσης,
φωτογραφίες τοπίων της Κύπρου κατά τις ώρες που δεν μεταδίδονται τα τηλεοπτικά
προγράμματα. 

Διαδίκτυο

Στην ιστοσελίδα www.cybc.com.cy μπορείτε να εντοπίσετε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
προγράμματα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.   
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

�Γνωρίζετε ότι...
Οι παράμετροι λήψης για τη δορυφορική
τηλεόραση είναι οι ακόλουθοι:

1.Hellas Sat 2
a. Coverage: Europe
b. Position: 39.0º East
c. Freq.: 11146 MHz
d. Polarity: Vertical
e. Symbol Rate: 3333 
f. FEC: 3/4
g. Subscription: No

2.Hot Bird 9
a. Coverage: Europe
b. Position: 13.0º East
c. Freq.: 12111 MHz
d. Polarity: Vertical
e. Symbol Rate: 27500 
f. FEC: 3/4
g. Subscription: No

3.Optus D2
a. Coverage: Australia & 

New Zealand
b. Position: 152.0º East
c. Freq.: 12394 MHz
d. Polarity: Horizontal
e. Symbol Rate: 22500
f. FEC: 3/4
g. Subscription: Yes
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Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, χρήσιμα 
στο ξεκίνημά σας
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Παροχή γενικών συμβουλών και βοήθειας για συμπλήρωση εντύπων, για ανανέωση
διαβατηρίων, αιτήσεις και καθοδήγηση.

• Λευκωσία – Οδός Κατσώνη 29, Άγιοι Ομολογητές, Τηλέφωνο: (00357)22446686

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kep@papd.mof.go.cy

• Λεμεσός – Σπύρου Αραούζου 21, Τηλέφωνο:. (00357)25829129

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keplimassol@papd.mof.go.cy

• Πόλη Χρυσοχούς – Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, Τηλέφωνο: (00357)26821888

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keppolis@papd.mof.go.cy

• Πελένδρι – Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄70,  Τηλέφωνο: (00357)25813400

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keppelendri@papd.mof.go.cy

Γραφεία Κοινωνικής Μέριμνας
• Λευκωσία – Τηλέφωνα: (00357)22804659/22804658/22804674

• Λεμεσός – Τηλέφωνα: (00357)25804509/22804510/25804515

• Λάρνακα – Τηλέφωνα: (00357)24800163/24800116

• Πάφος – Τηλέφωνα: (00357)26821628/26821608

• Αμμόχωστος – Τηλέφωνα: (00357)23811737/23811720

Αστυνομικές Διευθύνσεις 
• Λευκωσία – Τηλέφωνο: (00357)22-802020

• Λεμεσός – Τηλέφωνο: (00357)25-805050

• Λάρνακα – Τηλέφωνο: (00357)24-804040

• Πάφος – Τηλέφωνο: (00357)26-806060

• Αμμόχωστος – Τηλέφωνο: (00357)23-803030

• Μόρφου – Τηλέφωνο: (00357)22-802525

Πανευρωπαϊκός αριθμός επείγουσας κλήσης 112

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
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Επαφές – Τηλέφωνα
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Σημειώσεις
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Επαφές – Τηλέφωνα
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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