ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣ’ ΕΞΑΙΡΕΗ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
με βάςθ το εδάφιο (2) του άρκρου 111Α
των περί Αρχείου Πλθκυςμοφ Νόμων του 2002-2015
Οδθγίεσ Τποβολισ Αίτθςθσ Μελών Οικογζνειασ Επενδυτι/ Επενδφτριασ
φμφωνα με τθν Απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου θμερομθνίασ
13.9.2016 κακϊσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ κυπριακι υπθκοότθτα
μπορεί να παραχωρθκεί ςτον/ςτθ ςφηυγο ι ςυμβίο/ςυμβία του/τθσ
επενδυτι/επενδφτριασ, κακϊσ ςτα οικονομικά εξαρτϊμενα ενιλικα παιδιά
του, ςτουσ γονείσ κακϊσ και ςτα ανιλικα παιδιά του. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ δζςτε το ζγγραφο «ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΟΓΡΆΦΗΗ
ΕΠΕΝΔΤΣΏΝ 13.9.2016_ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ» ςτθν ιςτοςελίδα του
Τπουργείου Εςωτερικϊν».
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι αίτθςθσ, τα απαιτοφμενα ζγγραφα
κακϊσ και τθ διαδικαςία παραχϊρθςθσ υπθκοότθτασ ςτα εν λόγω μζλθ τθσ
οικογζνειασ του/τθσ επενδυτι/ επενδφτριασ μποροφν να εντοπιςτοφν πιο
κάτω.
ΤΖΤΓΟ/ΤΜΒΙΟ/ΤΜΒΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ/ΕΠΕΝΔΤΣΡΙΑ
Η αίτθςθ για τον/τθ ςφηυγο ι ςυμβίο/ςυμβία του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ
υποβάλλεται ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν και καταβάλλονται τζλθ €2.000. το
Τπουργείο Εςωτερικϊν κατατίκενται τα πρωτότυπα ζγγραφα κακϊσ και ζνα
αντίγραφο όλων των εγγράφων. Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για
Πολιτογράφθςθ κα πρζπει να διευκετείται εκ των προτζρων ςχετικό
ραντεβοφ μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ckaoulla@papd.mof.gov.cy.
Η αίτθςθ του/τθσ ςυηφγου ι ςυμβίου/ςυμβίασ μπορεί να υποβλθκεί μαηί με
τθν αίτθςθ του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ, οφτωσ ϊςτε οι δφο
ςφηυγοι/ςυμβίοι να αποκτιςουν τθν κυπριακι υπθκοότθτα ταυτόχρονα.
Σα ζγγραφα τα οποία πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν είναι τα εξισ:
 υμπλθρωμζνοσ ο «Κατάλογοσ Εγγράφων για Κατ’ εξαίρεςθ
Πολιτογράφθςθ Μελϊν Οικογζνειασ» (εντοπίηεται ςτθν ιςτοςελίδα
του Τπουργείου Εςωτερικϊν)
 Ζντυπο Μ127 πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ενϊπιον
Πρωτοκολλθτι κυπριακοφ δικαςτθρίου ι προξενικοφ λειτουργοφ
 Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ
 Πιςτοποιθμζνο αντίγραφο διαβατθρίου
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 Πιςτοποιθτικό λευκοφ ποινικοφ μθτρϊου από τθ χϊρα καταγωγισ και
τθ χϊρα ςυνικουσ διαμονισ (εάν διαφζρει)
 Πιςτοποιθτικό γάμου ι Πιςτοποιθτικό Πολιτικισ υμβίωςθσ
 Αντίγραφα αγγελιϊν ςε θμεριςια εφθμερίδα δφο ςυνεχόμενων
δθμοςιεφςεων
 Δφο φωτογραφίεσ μεγζκουσ διαβατθρίου
 Βιογραφικό θμείωμα
 Αντίγραφο άδειασ παραμονισ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία. ε
περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν/αιτοφςα δεν είναι κάτοχοσ άδειασ
παραμονισ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για άδεια μετανάςτευςθσ ςτθ
βάςθ του Κανονιςμοφ 6(2) των περί Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ
Νόμων. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ δζςτε το ζγγραφο «ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ
ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
13.9.2016
ΑΔΕΙΕ
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ» ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
 ε περίπτωςθ που θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται ταυτόχρονα με τθν
αίτθςθ του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ απαιτείται επιπρόςκετα:
 Φωτοαντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ Πολιτογράφθςθσ επενδυτι/
επενδφτριασ
 Φωτοαντίγραφο
κυπριακοφ
διαβατθρίου
επενδυτι/
επενδφτριασ
ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ/ΕΠΕΝΔΤΣΡΙΑ
Η αίτθςθ για τα ενιλικα παιδιά του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ υποβάλλεται
ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ υπθκοότθτασ από τον/τθν
επενδυτι/επενδφτρια και καταβάλλονται τζλθ €2.000. το Τπουργείο
Εςωτερικϊν κατατίκενται τα πρωτότυπα ζγγραφα κακϊσ και ζνα αντίγραφο
όλων των εγγράφων. Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για Πολιτογράφθςθ κα
πρζπει να διευκετείται εκ των προτζρων ςχετικό ραντεβοφ μζςω του
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ckaoulla@papd.mof.gov.cy.
Σα ζγγραφα τα οποία πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν είναι τα εξισ:
 υμπλθρωμζνοσ ο «Κατάλογοσ Εγγράφων για Κατ’ εξαίρεςθ
Πολιτογράφθςθ Μελϊν Οικογζνειασ» (εντοπίηεται ςτθν ιςτοςελίδα
του Τπουργείου Εςωτερικϊν)
 Ζντυπο Μ127 πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ενϊπιον
Πρωτοκολλθτι κυπριακοφ δικαςτθρίου ι προξενικοφ λειτουργοφ
 Φωτοαντίγραφο
Πιςτοποιθτικοφ
Πολιτογράφθςθσ
επενδυτι/
επενδφτριασ
 Φωτοαντίγραφο κυπριακοφ διαβατθρίου επενδυτι/ επενδφτριασ
 Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ
 Πιςτοποιθμζνο αντίγραφο διαβατθρίου
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 Πιςτοποιθτικό λευκοφ ποινικοφ μθτρϊου από τθ χϊρα καταγωγισ και
τθ χϊρα ςυνικουσ διαμονισ του/τθσ αιτοφντοσ/αιτοφςασ (εάν
διαφζρει)
 Πιςτοποιθτικό γάμου ι Πιςτοποιθτικό Πολιτικισ υμβίωςθσ (εάν
εφαρμόηεται)
 Αντίγραφα αγγελιϊν ςε θμεριςια εφθμερίδα δφο ςυνεχόμενων
δθμοςιεφςεων
 Δφο φωτογραφίεσ μεγζκουσ διαβατθρίου
 Βιογραφικό ςθμείωμα
 Αντίγραφο άδειασ παραμονισ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία. ε
περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν/αιτοφςα δεν είναι κάτοχοσ άδειασ
παραμονισ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για άδεια μετανάςτευςθσ ςτθ
βάςθ του Κανονιςμοφ 6(2) των περί Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ
Νόμων. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ δζςτε το ζγγραφο «ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ
ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
13.9.2016
ΑΔΕΙΕ
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ» ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
 Φωτοαντίγραφο πτυχίου (ςε περίπτωςθ που ο αιτϊν/ θ αιτοφςα φοιτά
για μεταπτυχιακό τίτλο)
 Πιςτοποιθτικό φοίτθςθσ ςε ίδρυμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(πρωτότυπο)
ι
 Ιατρικό πιςτοποιθτικό που βεβαιϊνει αναπθρία (πρωτότυπο)
ΓΟΝΕΙ ΕΠΕΝΔΤΣΗ/ΕΠΕΝΔΤΣΡΙΑ
Η αίτθςθ για τουσ γονείσ του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ υποβάλλεται ςτο
Τπουργείο Εςωτερικϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ υπθκοότθτασ από τον/τθν
επενδυτι/επενδφτρια και καταβάλλονται τζλθ €2.000. το Τπουργείο
Εςωτερικϊν κατατίκενται τα πρωτότυπα ζγγραφα κακϊσ και ζνα αντίγραφο
όλων των εγγράφων. Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για Πολιτογράφθςθ κα
πρζπει να διευκετείται εκ των προτζρων ςχετικό ραντεβοφ μζςω του
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ckaoulla@papd.mof.gov.cy.
Σα ζγγραφα τα οποία πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν για κάκε ζκαςτο
γονζα είναι τα εξισ:
 υμπλθρωμζνοσ ο «Κατάλογοσ Εγγράφων για Κατ’ εξαίρεςθ
Πολιτογράφθςθ Μελϊν Οικογζνειασ» (εντοπίηεται ςτθν ιςτοςελίδα
του Τπουργείου Εςωτερικϊν)
 Ζντυπο Μ127 πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ενϊπιον
Πρωτοκολλθτι κυπριακοφ δικαςτθρίου ι προξενικοφ λειτουργοφ
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 Φωτοαντίγραφο
Πιςτοποιθτικοφ
Πολιτογράφθςθσ
επενδυτι/
επενδφτριασ
 Φωτοαντίγραφο κυπριακοφ διαβατθρίου επενδυτι/ επενδφτριασ
 Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ
 Πιςτοποιθμζνο αντίγραφο διαβατθρίου
 Πιςτοποιθτικό λευκοφ ποινικοφ μθτρϊου από τθ χϊρα καταγωγισ και
τθ χϊρα ςυνικουσ διαμονισ του/τθσ αιτοφντοσ/αιτοφςασ (εάν
διαφζρει)
 Πιςτοποιθτικό γάμου ι Πιςτοποιθτικό Πολιτικισ υμβίωςθσ
 Αντίγραφα αγγελιϊν ςε θμεριςια εφθμερίδα δφο ςυνεχόμενων
δθμοςιεφςεων
 Δφο φωτογραφίεσ μεγζκουσ διαβατθρίου
 Βιογραφικό ςθμείωμα
 Αντίγραφο άδειασ παραμονισ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία. ε
περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν/αιτοφςα δεν είναι κάτοχοσ άδειασ
παραμονισ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για άδεια μετανάςτευςθσ ςτθ
βάςθ του Κανονιςμοφ 6(2) των περί Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ
Νόμων. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ δζςτε το ζγγραφο «ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ
ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
13.9.2016
ΑΔΕΙΕ
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ» ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
 Αποδεικτικά ζγγραφα απόκτθςθσ μόνιμθσ ιδιόκτθτθσ κατοικίασ:
 Αγοραπωλθτιριο υμβόλαιο.
 Σίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι Απόδειξθ υποβολισ του υμβολαίου ςτο
Σμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ
 Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ
 Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςτο κυπριακό εμπορικό τραπεηικό
ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ του πωλθτι
Αναφορικά με όλεσ τισ ανωτζρω αιτιςεισ (δθλαδι των ςυηφγων/ςυμβίων ι
ενιλικων παιδιών ι γονζων επενδυτών επενδυτριών κα πρζπει να
προςεχκοφν τα ακόλουκα:
θμ. 1: Η πρωτότυπθ αίτθςθ (Μ127) και όλα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα
ζγγραφα υποβάλλονται ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν. Κατά τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ κα πρζπει να κατατίκεται ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν πζραν των
πρωτότυπων εγγράφων επιπρόςκετα ζνα φωτοαντίγραφο τθσ αίτθςθσ και
όλων των εγγράφων.
θμ. 2: Όλα τα ζγγραφα αλλοδαπισ χϊρασ κα πρζπει να είναι μεταφραςμζνα
ςτθν Ελλθνικι ι τθν Αγγλικι και να είναι δεόντωσ πιςτοποιθμζνα (Να φζρουν
τθ ςφραγίδα «APOSTILE», εάν προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει
τθ υνκικθ τθσ Χάγθσ, ι ςε αντίκεςθ περίπτωςθ να φζρουν τθ ςφραγίδα του
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Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ εκδίδουςασ χϊρασ και τθσ διπλωματικισ
αποςτολισ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν εκδίδουςα χϊρα).
Διαδικαςία εξζταςθσ
επενδυτι/επενδφτριασ

αίτθςθσ

ενιλικων

μελών

τθσ

οικογζνειασ

Όταν υποβλθκεί μια αίτθςθ ξεκινά θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ.
υγκεκριμζνα, διερευνάται από το Τπουργείο Εςωτερικϊν κατά πόςον ο/θ
αιτϊν/αιτοφςα πλθροί όλουσ τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ Aπόφαςθσ του
Τπουργικοφ υμβουλίου θμερομθνίασ 13.9.2016. Δεδομζνου ότι πλθροφνται
οι όροι, υποβάλλεται από τον Τπουργό Εςωτερικϊν Πρόταςθ προσ το
Τπουργικό υμβοφλιο για ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ και παραχϊρθςθ τθσ
υπθκοότθτασ.
Νοουμζνου ότι θ αίτθςθ υποβλθκεί ολοκλθρωμζνθ με όλα τα απαραίτθτα
ςυνοδευτικά ζγγραφα και ο/θ αιτϊν/αιτοφςα πλθροί τα κριτιρια και τουσ
όρουσ τθσ Απόφαςθσ του Τπουργικοφ υμβουλίου, το χρονικό πλαίςιο
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ είναι περί τουσ 3 (τρεισ) μινεσ. Ωσ θμερομθνία
υποβολισ τθσ αίτθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία κατά τθν οποία πλθρϊνονται
τα τζλθ και θ οποία αναγράφεται ςτθ ςχετικι απόδειξθ πλθρωμισ τελϊν, που
εκδίδεται από το Σαμείο του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
Όταν το υμβοφλιο αποφαςίςει κετικά, ο/θ αιτϊν/αιτοφςα κα μπορεί να
προβεί ςε όλεσ τισ ενζργειεσ για απόκτθςθ τθσ κυπριακισ υπθκοότθτασ και
ζκδοςθ του κυπριακοφ διαβατθρίου. Η διαδικαςία απόκτθςθ τθσ κυπριακισ
υπθκοότθτασ κα ολοκλθρωκεί, νοουμζνου ότι ο/θ αιτϊν/αιτοφςα είναι
κάτοχοσ άδειασ παραμονισ για περίοδο τουλάχιςτον 6 (ζξι) μθνϊν. ε
περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν/αιτοφςα δεν είναι κάτοχοσ άδειασ παραμονισ για
το εν λόγω χρονικό διάςτθμα κα πρζπει να αναμζνει μζχρι που να
ολοκλθρωκεί θ αναφερόμενθ εξάμθνθ περίοδοσ. Ακολοφκωσ, κα εκδοκεί
από το Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ Πιςτοποιθτικό
Πολιτογράφθςθσ, αφοφ πρϊτα καταβλθκοφν τα νενομιςμζνα τζλθ φψουσ
€5.000. τθ ςυνζχεια ο/θ αιτϊν/αιτοφςα κα κλθκεί να δϊςει τον νενομιςμζνο
Όρκο Πίςτθσ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία ενϊπιον Πρωτοκολλθτι κυπριακοφ
δικαςτθρίου ι προξενικοφ λειτουργοφ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτο
εξωτερικό και μετά τθν εν λόγω ορκωμοςία κα μπορεί να αποκτιςει
κυπριακό διαβατιριο και δελτίο ταυτότθτασ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ/ΕΠΕΝΔΤΣΡΙΑ
Η αίτθςθ για τα ανιλικα παιδιά υποβάλλεται ςτο Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ
και Μετανάςτευςθσ και διεκπεραιϊνεται από το εν λόγω Σμιμα.
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Σα ζγγραφα τα οποία πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν είναι τα εξισ:
 Ζντυπο Μ126 πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον
Κφπριο γονζα ενϊπιον Πρωτοκολλθτι κυπριακοφ δικαςτθρίου ι
προξενικοφ λειτουργοφ
 Φωτοαντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ Πολιτογράφθςθσ του Κφπριου γονζα
 Φωτοαντίγραφο του κυπριακοφ διαβατθρίου του Κφπριου γονζα
 Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ του παιδιοφ
 Πιςτοποιθτικό γάμου ι Πιςτοποιθτικό Πολιτικισ υμβίωςθσ των
γονζων
 Φωτοαντίγραφα των διαβατθρίων του παιδιοφ και των γονζων του
 υγκατάκεςθ του μθ Κφπριου/ζτερου γονζα
 Σζλθ €80.

θμ.: Όλα τα ζγγραφα αλλοδαπισ χϊρασ κα πρζπει να είναι μεταφραςμζνα
ςτθν Ελλθνικι ι τθν Αγγλικι και να είναι δεόντωσ πιςτοποιθμζνα (Να φζρουν
τθ ςφραγίδα «APOSTILE», εάν προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει
τθ υνκικθ τθσ Χάγθσ, ι ςε αντίκεςθ περίπτωςθ να φζρουν τθ ςφραγίδα του
Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ εκδίδουςασ χϊρασ και τθσ διπλωματικισ
αποςτολισ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν εκδίδουςα χϊρα).

Τπουργείο Εςωτερικϊν
20.10.2016
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