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
Μζλθ Οικογζνειασ Επενδυτι/ Επενδφτριασ

Η Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου θμερομθνίασ 13.9.2016 προβλζπει, επίςθσ, τθν
παραχώρθςθ τθσ κυπριακισ υπθκοότθτασ ςτον/ςτθ ςφηυγο ι ςυμβίο/ςυμβία του/τθσ
επενδυτι/επενδφτριασ, ςτουσ γονείσ του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ κακώσ και ςτα
οικονομικά εξαρτώμενα ενιλικα τζκνα του/τθσ. Δικαίωμα απόκτθςθσ τθσ κυπριακισ
υπθκοότθτασ ζχουν και τα ανιλικα τζκνα του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ, βάςει του
άρκρου 110(3) των περί Αρχείου Πλθκυςμοφ Νόμων.
Ακόμθ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προαναφερκείςασ
Απόφαςθσ, τα ενιλικα μζλθ οικογζνειασ του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ κα πρζπει να
είναι κάτοχοι άδειασ παραμονισ. Σε περίπτωςθ που ο/θ αιτών/αιτοφςα δεν είναι ιδθ
κάτοχοσ άδειασ παραμονισ κα μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ
μετανάςτευςθσ ςτθ βάςθ του Κανονιςμοφ 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάςτευςθσ
Νομών ταυτοχρόνωσ με τθν αίτθςθ για Πολιτογράφθςθ. Όςον αφορά ςτθν υποβολι
αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ μετανάςτευςθσ αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ
απόκτθςθσ τθσ κυπριακισ υπθκοότθτασ, δεν τίκενται οποιεςδιποτε άλλεσ προχποκζςεισ
πζραν αυτών που προβλζπονται από το Σχζδιο και οι οποίεσ αναφζρονται λεπτομερώσ
πιο κάτω.
Τζλοσ, ςε περίπτωςθ που θ αίτθςθ για Πολιτογράφθςθ για οποιοδιποτε λόγο απορριφκεί
θ άδεια μετανάςτευςθσ, που αποκτικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ
Απόφαςθσ, κα ακυρώνεται αμζςωσ.
φηυγοσ/ υμβίοσ/ υμβία
Ο/Η ςφηυγοσ/ςυμβίοσ/ςυμβία μποροφν να αποκτιςουν τθν κυπριακι υπθκοότθτα, αφοφ
υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςτον Υπουργό Εςωτερικών κατά το κακοριςμζνο τρόπο
(Ζντυπο Μ127). Με ςκοπό να διευκολυνκεί θ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ κυπριακισ
υπθκοότθτασ από τον/τθ ςφηυγο ι ςυμβίο/ςυμβία του/τθσ αιτοφντοσ/αιτοφςασ
επενδυτι/επενδφτριασ, το Υπουργικό Συμβοφλιο αποφάςιςε όπωσ παραχωριςει το
δικαίωμα τθσ ταυτόχρονθσ υποβολισ και ζγκριςθσ των αιτιςεων.
Στθν Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου διευκρινίηεται ότι, για τουσ ςκοποφσ του
Σχεδίου, ο όροσ ςυμβίοσ/ ςυμβία κα ερμθνεφεται ςφμφωνα με τθν ερμθνεία που
αποδίδεται από τον περί Πολιτικισ Συμβίωςθσ Νόμο 184(Ι)/2015. Σφμφωνα με τθν εν
λόγω νομοκεςία αναγνωρίηεται οποιαδιποτε πολιτικι ςυμβίωςθ ζχει ςυναφκεί ςτθ
Δθμοκρατία ι ςε άλλο από τθ Δθμοκρατία κράτοσ και βρίςκεται ςε ιςχφ
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Παιδιά κάτω των 18 ετών
Η αίτθςθ για παραχώρθςθ τθσ κυπριακισ ςτα ανιλικα παιδιά του/τθσ
επενδυτι/επενδφτριασ μπορεί να υποβλθκεί μετά που ο/θ επενδυτισ/επενδφτρια κα
αποκτιςει τθν κυπριακι υπθκοότθτα και νοουμζνου ότι ο άλλοσ γονιόσ του παιδιοφ δίδει
τθ ςυγκατάκεςθ του ςτθν παραχώρθςθ τθσ υπθκοότθτασ. Οι αιτιςεισ (Ζντυπο Μ126)
υποβάλλονται ςτο Τμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ.
Παιδιά άνω των 18 ετών
Αίτθςθ για Πολιτογράφθςθ μποροφν να υποβάλουν μόνο τα οικονομικά εξαρτώμενα
ενιλικα παιδιά του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ. Στθν Απόφαςθ του Υπουργικοφ
Συμβουλίου κακορίηεται ότι οικονομικά εξαρτώμενα ενιλικα παιδιά κεωροφνται:
(α) οι φοιτθτζσ μζχρι τθν θλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτοφν ςε ίδρυμα
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για απόκτθςθ διπλώματοσ ι προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ
τίτλου και ζχουν ωσ κφρια δραςτθριότθτα τουσ τθ φοίτθςθ. Από τθν απόφαςθ
εξαιροφνται άτομα που φοιτοφν για απόκτθςθ επαγγελματικοφ τίτλου (π.χ. chartered
accountants ι barrister).
(β) άτομα ανεξαρτιτου θλικίασ με βαριά ςωματικι ι διανοθτικι αναπθρία που
τουσ κακιςτά ανίκανουσ να εργαςτοφν.
Η αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί μετά που ο/θ επενδυτισ/επενδφτρια κα αποκτιςει τθν
κυπριακι υπθκοότθτα. Οι αιτιςεισ (Ζντυπο Μ127) υποβάλλονται ςτο Υπουργείο
Εςωτερικών.
Γονείσ Επενδυτι/ Επενδφτριασ
Οι γονείσ του/τθσ επενδυτι/επενδφτριασ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για
Πολιτογράφθςθ μετά που ο/θ επενδυτισ/επενφτρια κα αποκτιςει τθν κυπριακι
υπθκοότθτα. Οι αιτιςεισ (Ζντυπο Μ127) υποβάλλονται ςτο Υπουργείο Εςωτερικών.

Απαραίτθτοσ όροσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ από τουσ γονείσ είναι θ απόκτθςθ
μόνιμθσ ιδιόκτθτθσ κατοικίασ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία αγοραίασ αξίασ τουλάχιςτον
€500.000 πλζον το Φ.Π.Α.
Νοείται ότι οι γονείσ του/τθσ και ο/θ επενδυτισ/επενδφτρια μποροφν να αγοράςουν από
κοινοφ μια κατοικία νοουμζνου ότι θ ςυνολικι αξία τθσ κατοικίασ είναι τουλάχιςτον
€1.000.000 πλζον το ΦΠΑ.
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