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20.

1. Γενικά
Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 (αρ. 184(Ι)/2015) τέθηκε σε ισχύ με
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/12/2015.
Ο νόμος εισάγει στην κυπριακή έννομη τάξη το θεσμό της Πολιτικής Συμβίωσης. Η
βασική αρμοδιότητα σε ότι αφορά στη σύναψή της αποδίδεται στο Ληξίαρχο που
είναι ο Έπαρχος.

2. Σκοπός του Ενημερωτικού Οδηγού
Ο Οδηγός έχει σκοπό να ενημερώσει και καθοδηγήσει κατάλληλα το κοινό
αναφορικά με το περιεχόμενο της νομοθεσίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
που καθιερώνει.

3. Βασικοί Ορισμοί του Νόμου
«Πολιτική Συμβίωση» σημαίνει σχέση συμβίωσης που αναγνωρίζεται δυνάμει του
νόμου
«Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ)
«Ειδικό Μητρώο Πολιτικής Συμβίωσης» σημαίνει το μητρώο που τηρεί στο ΤΑΠΜ
ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος
«Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης» σημαίνει το έντυπο που υποβάλλεται στο
Ληξίαρχο από τους προτιθέμενους να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση
«Ληξίαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο και περιλαμβάνει άλλο από το Ληξίαρχο
εξουσιοδοτημένο λειτουργό·
«Μητρώο» σημαίνει το μητρώο που τηρεί ο Ληξίαρχος
«Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται
δυνάμει του άρθρου 7 και επιδίδεται στους Συμβίους
«Συμβίος» σημαίνει τα πρόσωπα που συνάπτουν Πολιτική Συμβίωση
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4. Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης και Έννομες Συνέπειές της
Η σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, εξαιρουμένου του περί Υιοθεσίας Νόμου, έχει τα
αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος δυνάμει των
διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία της
Δημοκρατίας σε «σύζυγο» θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε Συμβίο σε Πολιτική
Συμβίωση. Ο νόμος δεν καθορίζει το φύλο των προτιθέμενων να συνάψουν μεταξύ
τους Πολιτική Συμβίωση προσώπων.

5. Τόπος και Χρόνος Σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης
Η διαδικασία σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης πραγματοποιείται στις Επαρχιακές
Διοικήσεις και ενώπιον του Επάρχου ο οποίος ασκεί καθήκοντα Ληξίαρχου.
Η σύναψη γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στην επαρχία στην οποία
διαμένει ένα εκ των ενδιαφερομένων προσώπων, ή, σε περίπτωση που δεν
διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους.
Η παρουσία κατά τη διαδικασία σύναψης άλλων προσώπων του οικείου
περιβάλλοντος των προτιθέμενων να συνάψουν ΠΣ, μπορεί να επιτραπεί κατόπιν
συνεννόησης με την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση. Ωστόσο, η διαδικασία δεν μπορεί
να λάβει υπέρμετρα, για τα μέτρα της δημόσιας υπηρεσίας, πανηγυρικό
χαρακτήρα, με τρόπο που να επηρεάζεται δυσμενώς η εύρυθμη λειτουργία της.
 Για τον καθορισμό της διαμονής, ένα οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα μπορεί να προσκομίσει ένα από τα ακόλουθα τεκμήρια, χωρίς ο
κατάλογος να είναι εξαντλητικός:
o Πιστοποίηση από Κοινοτάρχη οικείας ενορίας
o Λογαριασμό υπηρεσίας κοινής ωφελείας (νερό, τηλέφωνο, ρεύμα,
σκύβαλα, κλπ)
o Άλλο δημόσιο έγγραφο που καταδεικνύει διεύθυνση διαμονής
 Πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ ή πολίτες τρίτων χωρών μπορούν,
επιπρόσθετα των πιο πάνω, να παρουσιάσουν τίτλο/ άδεια διαμονής που
κατέχουν, εφόσον το έγγραφο που κατέχουν αναγράφει τη διεύθυνση
διαμονής τους.
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 Σε περίπτωση που αμφότεροι οι προτιθέμενοι να συνάψουν Πολιτική
Συμβίωση είναι τουρίστες, έχουν ελεύθερη επιλογή επαρχίας.



Η σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία
της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης και αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

6. Προϋποθέσεις Σύναψης ΠΣ – Ελεύθερη Συναίνεση και Ικανότητα
Για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των
προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 5
του νόμου. Μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών μπορεί να καταστήσει
συναφθείσα Πολιτική Συμβίωση άκυρη ή ακυρώσιμη, στην έννοια του νόμου.

7. Διαδικασία Σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης – Υποβολή Εγγράφων
Αφού παρουσιαστούν ενώπιον του Ληξίαρχου, τα προτιθέμενα να συνάψουν
Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα υποβάλλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τα ίδια το έντυπο με τίτλο

«Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης». Μαζί με το

εν λόγω έντυπο, έκαστο πρόσωπο παρουσιάζει τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Έγκυρο και σε ισχύ δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό
έγγραφο·
β)

ένορκη δήλωση ότι –
i.

δεν έχει συνάψει γάμο ή άλλη Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ,

ii.

δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για
τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, και

iii.

εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για τη
σύναψη

Πολιτικής

Συμβίωσης

ή

ότι

συγκατάθεση·
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δεν

απαιτείται

καμιά

τέτοια

(γ) δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο ή αντίγραφο Πιστοποιητικού Ελευθερίας ή
άλλο δεόντως επικυρωμένο, ισότιμο πρωτότυπο πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των προσώπων που προτίθενται να
συνάψουν Πολιτική Συμβίωση.

 Η ένορκη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει γίνει σε Δικαστήριο σε
ημερομηνία όχι προγενέστερη του ενός μήνα από την ημερομηνία της
πρώτης υποβολής της για τους σκοπούς του νόμου.
Πιστοποιητικό Ελευθερίας οποιασδήποτε προέλευσης γίνεται αποδεκτό
εφόσον έχει εξασφαλιστεί σε ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών
μηνών από την ημερομηνία υποβολής του.

8. Πιστοποιητικό Ελευθερίας

Πιστοποιητικό

Ελευθερίας που εκδίδουν οι κυπριακές αρχές αποτελεί

βεβαίωση την οποία εκδίδει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης με
την ιδιότητα του Ληξίαρχου Γάμων, ότι δεν έχει τελεστεί γάμος στη Δημοκρατία
δυνάμει του περί γάμου νόμου, ότι δεν έχει δηλωθεί θρησκευτικός γάμος και ότι
δεν έχει τελεστεί Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ.

 Κύπριοι πολίτες προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ελευθερίας από το ΤΑΠΜ
 Μη Κύπριοι που διαμένουν στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε άλλο
καθεστώς από την βραχείας διάρκειας τουριστική διαμονή και έχουν
στην κατοχή τους τίτλο/άδειας διαμονής, προσκομίζουν Πιστοποιητικό
Ελευθερίας από τη χώρα καταγωγής τους, όπως και επιπρόσθετα
Πιστοποιητικό Ελευθερίας από το ΤΑΠΜ.
 Αλλοδαποί Τουρίστες (ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών) που
διαμένουν στη Δημοκρατία με άδεια βραχείας διάρκειας, υποβάλλουν
Πιστοποιητικό Ελευθερίας μόνο από τη χώρα καταγωγής τους.
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9. Διαδικασία εξασφάλισης Πιστοποιητικού Ελευθερίας από το ΤΑΠΜ
Γενικές Οδηγίες
 Πιστοποιητικό Ελευθερίας εκδίδεται από το ΤΑΠΜ κατόπιν αίτησης και
καταβολή τέλους ύψους €34,17, με την υποβολή σειράς συνοδευτικών
εγγράφων.
 Η αίτηση υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά και αυτοπροσώπως.
 Κύπριοι που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 Τα συνοδευτικά έγγραφα παρουσιάζονται σε πρωτότυπη μορφή, μαζί με
φωτοαντίγραφό τους.
 Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από ξένα κράτη, πρέπει να φέρουν
επίσημη μετάφραση από το ΓΤΠ στην ελληνική ή αγγλική και να είναι δεόντως
επικυρωμένα, είτε με σφραγίδα APOSTILLE για τις συμβαλλόμενες με τη
Σύμβαση της Χάγης του 1961 χώρες, είτε με σφραγίδες του Υπουργείου
Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και της αρμόδιας Προξενικής Αρχής της
Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα.
 Σε περίπτωση μη υπογραφής της Σύμβασης της Χάγης για το APOSTILLE και
αν δεν υπάρχει Προξενική Αρχή της Κύπρου στην εν λόγω χώρα, τα έγγραφα
μπορούν να επικυρωθούν με
o σφραγίδες από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης,
από τη διαπιστευμένης στην Κύπρο Προξενική Αρχή της εν λόγω
χώρας στην Κύπρο και ακολούθως από το Υπουργείο Εξωτερικών
της Κύπρου, ή
o με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας προέλευσης
και κατόπιν από την πλησιέστερη Προξενική Αρχή Κράτους που είναι
διαπιστευμένο στη Δημοκρατία.

 Το ΤΑΠΜ εκδίδει και επιδίδει στους αιτητές Πιστοποιητικό Ελευθερίας,
συνοδεύοντάς το από αντίγραφο της ένορκης δήλωσης και του αλλοδαπού
Πιστοποιητικού Ελευθερίας, τα οποία χρησιμοποιούνται ακολούθως για τη
σύναψη της ΠΣ ενώπιον του Ληξίαρχου.
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Κύπριοι Πολίτες υποβάλλουν με την αίτησή τους τα ακόλουθα:
i.

Δεόντως συμπληρωμένο από τον αιτητή έντυπο αίτησης που φέρει τον
τίτλο

«Αίτηση για Πιστοποιητικό Ελευθερίας».

ii.

Διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας σε ισχύ.

iii.

Ένορκη

Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή ότι ο αιτητής δεν έχει

συνάψει γάμο, περιλαμβανομένου θρησκευτικού γάμου, ή ΠΣ που βρίσκεται
σε ισχύ, δεν γνωρίζει την ύπαρξη κωλύματος και ότι εξασφαλίστηκε κάθε
αναγκαία συγκατάθεση.
iv.

Σε

περίπτωση

θρησκευτικού

διαζυγίου
γάμου,

προγενέστερου

χηρείας

ή

γάμου,

λύσης

περιλαμβανομένου

Πολιτικής

Συμβίωσης,

προσκομίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεόντως
επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική έγγραφα τεκμήρια.

Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν με την
αίτησή τους τα ακόλουθα:
i.

Δεόντως συμπληρωμένο από τον αιτητή έντυπο αίτησης που φέρει τον
τίτλο

«Αίτηση για Πιστοποιητικό Ελευθερίας».

ii.

Διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας σε ισχύ.

iii.

Βεβαίωση Εγγραφής (Yellow Slip).

v.

Ένορκη

Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή ότι ο αιτητής δεν έχει

συνάψει γάμο, περιλαμβανομένου θρησκευτικού γάμου, ή ΠΣ που βρίσκεται
σε ισχύ, δεν γνωρίζει την ύπαρξη κωλύματος και ότι εξασφαλίστηκε κάθε
αναγκαία συγκατάθεση.
vi.

Δεόντως επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική
Πιστοποιητικό Ελευθερίας από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής του
αιτητή.

Σελίδα 8 από 15

vii.

Σε

περίπτωση

θρησκευτικού

διαζυγίου
γάμου,

προγενέστερου

χηρείας

ή

γάμου,

λύσης

περιλαμβανομένου

Πολιτικής

Συμβίωσης,

προσκομίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεόντως
επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική έγγραφα.



Οι πολίτες του Η.Β. και της Σλοβακίας απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής Πιστοποιητικού Ελευθερίας από την χώρα τους, σε
περίπτωση που συμπληρώσουν αδιάλειπτη διαμονή στην Κύπρο διάρκειας
τριών τουλάχιστον ετών.

Πολίτες Τρίτων Χωρών υποβάλλουν με την αίτησή τους τα ακόλουθα:
i.

Δεόντως συμπληρωμένο από τον αιτητή έντυπο αίτησης που φέρει τον
τίτλο

«Αίτηση για Πιστοποιητικό Ελευθερίας».

ii.

Διαβατήριο σε ισχύ.

iii.

Άδεια Προσωρινής Παραμονής που η περαιτέρω ισχύς της από την
ημερομηνία της αίτησης να μην είναι μικρότερη του ενός μήνα. Σε
περίπτωση μικρότερης ισχύς προσκομίζεται απόδειξη υποβολής αίτησης
για ανανέωση.

iv.

Ένορκη

Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή ότι ο αιτητής δεν έχει

συνάψει γάμο, περιλαμβανομένου θρησκευτικού γάμου, ή ΠΣ που βρίσκεται
σε ισχύ, δεν γνωρίζει την ύπαρξη κωλύματος και ότι εξασφαλίστηκε κάθε
αναγκαία συγκατάθεση.
v.

Δεόντως επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
Πιστοποιητικό Ελευθερίας από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής του
αιτητή

vi.

Σε

περίπτωση

θρησκευτικού

διαζυγίου
γάμου,

προγενέστερου

χηρείας

ή

γάμου,

λύσης

περιλαμβανομένου

Πολιτικής

Συμβίωσης,

προσκομίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεόντως
επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική έγγραφα.
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10.

Επικύρωση Εγγράφων

Πιστοποιητικό Ελευθερίας που εκδίδουν αρμόδιες αρχές άλλου από τη
Δημοκρατία κράτους, πρέπει να προσκομίζεται δεόντως επικυρωμένο και
επισήμως μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα:
 Πιστοποιητικό από χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σχετική σύμβαση της
Xάγης (Σύμβαση Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση
Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, κοινώς Σύμβαση για το Apostille), φέρει την
επισημείωση της Χάγης, γνωστή ως σφραγίδα του apostille1.
 Πιστοποιητικό από άλλες χώρες πρέπει να φέρει διπλωματική επικύρωση,
δηλαδή να φέρει σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας
προέλευσης του και ακολούθως σφραγίδα διαπιστευμένης στη χώρα αυτή
προξενικής αρχής της Δημοκρατίας (διπλωματική αλυσίδα επικύρωσης
εγγράφων).

11.

Ένορκη Δήλωση

Ένορκη

Δήλωση σύμφωνα με το (β) στην παράγραφο 7 γίνεται στον

Πρωτοκολλητή Δικαστηρίου.
Όσοι υποβάλλουν αίτημα στο ΤΑΠΜ για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ελευθερίας
υποβάλλοντας για το σκοπό εκείνο αντίστοιχη ένορκη δήλωση, δεν χρειάζεται να
προβούν σε δεύτερη ένορκη δήλωση˙ χρησιμοποιούν την ίδια ένορκη δήλωση, σε
αντίγραφο που θα τους επιδώσει πίσω το ΤΑΠΜ συνημμένα με το πιστοποιητικό
Ελευθερίας, για τους σκοπούς της σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης.

1

http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/D52D653E1636E95FC22579B4003CF110
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12.

Αποδοχή από το Ληξίαρχο της Σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης

Στην περίπτωση που ο Ληξίαρχος ικανοποιηθεί από τα έγγραφα που
υποβάλλονται και συνοδεύουν το ήδη υπογεγραμμένο από τους προτιθέμενους
«Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης»,
i.

τους καλεί σε ενώπιόν του δήλωση ότι συμφωνούν στη σύναψη
Πολιτικής Συμβίωσης,

ii.

αναγιγνώσκει προς αυτούς το κείμενο που φέρει τίτλο

«ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ»,
iii.

συμπληρώνει κατάλληλα και υπογράφει το «Έντυπο Πολιτικής
Συμβίωσης».

Ακολούθως υπογράφουν το «Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης» δύο μάρτυρες οι
οποίοι α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και β) έχουν σώας τας
φρένας.

 Οι μάρτυρες επιδεικνύουν διαβατήριο/ ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο
προσωπικό έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ταυτοποίησης των στοιχείων και της ηλικίας τους

13.

ως

μέσο

Τέλη

Τα τέλη που προνοεί ο περί Πολιτικής Συμβίωσης νόμος έχουν καθοριστεί με την
ΚΔΠ 469/2015 στις 23/12/2015 με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.
 Τέλος σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

90 ΕΥΡΩ

 Τέλος για την επιπλέον έκδοση Πιστοποιητικού ΠΣ

15 ΕΥΡΩ

Επίσης,
 Τέλος για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελευθερίας (ανά άτομο)

Σελίδα 11 από 15

34,17 ΕΥΡΩ

14.

Έκδοση Αντίγραφων Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης

Αφού έχει καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, ο Ληξίαρχος εκδίδει και επιδίδει σε
αμφότερους τους Συμβίους δεόντως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο
«Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης» που φέρει ημερομηνία καταχώρησης που
είναι η ημερομηνία που πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία ενώπιον

Πρότυπο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης).

του Ληξίαρχου. (



Η ισχύς της Πολιτικής Συμβίωσης αρχίζει από την ημερομηνία
καταχώρησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης.



Στο ποσό των 90 ΕΥΡΩ περιλαμβάνεται και η έκδοση των τεσσάρων
αντιγράφων. Τα 15 ΕΥΡΩ αφορούν στην (επαν-)έκδοση πιστοποιητικού,
π.χ. σε περίπτωση απώλειας.

15.

Έκδοση επιπλέον Αντίγραφου Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης

Συμβίοι σε Πολιτική Συμβίωση, μαζί ή ξεχωριστά, κατόπιν γραπτού αιτήματος με
επιστολή και εφόσον καταβάλουν τέλος ύψους 15 ΕΥΡΩ, μπορούν να
εξασφαλίσουν από το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο, που είναι ο Διευθυντής του
Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, επιπλέον πιστοποιημένο
αντίγραφο «Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης».

16.

Λύση Πολιτικής Συμβίωσης - Γενικά

Για τους τρόπους λύσης ΣΠ προβλέπει το άρθρο 17 του νόμου. Πολιτική
Συμβίωση μπορεί να λυθεί ως ακολούθως:
i.

Με έγγραφη κοινή Δήλωση των Συμβίων,

ii.

με διάταγμα του Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία αυτό έχει συναφθεί,

iii.

αυτοδικαίως, σε περίπτωση που συνάπτεται γάμος μεταξύ των Συμβίων· ή

iv.

με το θάνατο ενός εκ των συμβίων ή και των δύο Συμβίων.
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17.

Λύση Πολιτικής Συμβίωσης με Κοινή Δήλωση των Συμβίων

Έγγραφη

Κοινή

Δήλωση των συμβίων για τη λύση Πολιτικής Συμβίωσης

γίνεται αυτοπροσώπως ενώπιον του Ληξίαρχου ενώπιον του οποίου έχει συναφθεί
η Πολιτική Συμβίωση και δύο τουλάχιστον μαρτύρων που έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τα φρένας.
Η

Κοινή

Δήλωση υποβάλλεται σε πρότυπο έντυπο που ονομάζεται Κοινή

Δήλωση για τη Λύση Πολιτικής Συμβίωσης.
Με την καταχώρηση της Κοινής Δήλωσης, επιδίδεται εις διπλούν στους Συμβίους
σχετική

Bεβαίωση Καταχώρησης Κοινής Δήλωσης που συμπληρώνεται και

υπογράφεται δεόντως από το Ληξίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
Η λύση με Κοινή Δήλωση τίθεται σε ισχύ σε 60 μέρες από την ημερομηνία
καταχώρησης της δήλωσης στο Μητρώο, εκτός αν οι Συμβίοι αποσύρουν τη
δήλωση λύσης της Πολιτικής Συμβίωσης με άλλη έγγραφη κοινή δήλωσή τους, η
οποία γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η κοινή δήλωση.

18.

Έναρξη της Διαδικασίας Σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

Η εξυπηρέτηση του κοινού ξεκινά τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016.

19.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Διάθεση Εντύπων

ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ GR-EN

ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ GR-EN
ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ KOINHΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ GR-EN
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ GR-EN
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ GR-EN
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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20.

Στοιχεία Επικοινωνίας αρμοδίων Λειτουργών

Για κατάλληλη ενημέρωση του κοινού και διευθέτηση ραντεβού για τη σύναψη
Πολιτικής Συμβίωσης, θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας αρμοδίων
Λειτουργών σε κάθε Επαρχιακή Διοίκηση και στο ΤΑΠΜ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 για διοικητικά θέματα και θέματα νομοθεσίας
Κωνσταντίνος Καρμέλλος
Τηλ.: 22867622
Email: ckarmellos@papd.mof.gov.cy
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 για διοικητικά θέματα και θέματα νομοθεσίας, έκδοση Πιστοποιητικού
Ελευθερίας και αντίγραφου Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης
Παρασκευή Βοσκαρίδου
Τηλ.: 22804523
Email: pvoskaridou@papd.mof.gov.cy
Χριστίνα Θεοδοσίου
Τηλ.: 22804481
Email: akarakanna@papd.mof.gov.cy
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και λύσης Πολιτικής
Συμβίωσης και διευθέτηση ραντεβού
Ελενίτσα Προδρόμου
Τηλ.: 22804111
eprodromou@papd.mof.gov.cy
Σόφη Ζαννετίδου
Τηλ.: 22804112
szannetidou@papd.mof.gov.cy
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
 για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και λύσης ΠΣ και
διευθέτηση ραντεβού
Μαρία Μιχαήλ Θεοφάνους
Τηλ.: 23200911
email: mtheofanous@papd.mof.gov.cy

famagusta.dao@famda.moi.gov.cy
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Ελένη Ασκώτη
Τηλ.꞉ 23200930
email꞉ easkoti@papd.mof.gov.cy
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
 για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και λύσης ΠΣ και
διευθέτηση ραντεβού
Ελένη Μαύρου
Τηλ.: 25806451
email: emavrou@papd.mof.gov.cy
Χρύσω Φωτίου Ιωάννου
Τηλ.: 25806443
email: cphotiou@papd.mof.gov.cy
Μάρω Χριστοφίδου
Τηλ.: 25806447
email: marchristofidou@papd.mof.gov.cy
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και λύσης ΠΣ και
διευθέτηση ραντεβού
Θεοδώρα Ιακωβίδη
Τηλ.: 24801880
email: tiacovide@papd.mof.gov.cy
Ελένη Χατζηαντώνη
Τηλ.: 24801801
email: ehadjiantoni@papd.mof.gov.cy
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
 για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και λύσης ΠΣ και
διευθέτηση ραντεβού
Λουϊζα Αντρέου
Τηλ.: 26801145
LAndreou@papd.mof.gov.cy
Έφη Ευσταθίου
Τηλ.: 26801143
email: sstathiou@papd.mof.gov.cy
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
 για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και λύσης ΠΣ και
διευθέτηση ραντεβού
Χαρά Κουντούρη
Τηλ.: 22867771
CKountouri@moi.gov.cy
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