
Απόφ. ΥΠΑΜ αρ.4
Αρ.Φακ.Υ.Α.6.18.001.15

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 21

ΘΕΜΑ: Μειωμένη Στρατιωτική Θητεία

Έχοντας υπόψη,

(α) Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011,

(β) Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1. Γενικά

α. Όσοι στρατεύσιμοι και εθνοφρουροί υπέχουν λόγους υπαγωγής 
στους δικαιούχους μειωμένης στρατιωτικής θητείας, όπως προνοείται στο 
άρθρο 21 του Νόμου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την 
περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ζητώντας να τους μειωθεί η στρατιωτική τους 
θητεία.

β. Οι στρατεύσιμοι, δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα 
κατά τόπους ΣΓ μετά την κλήση της κλάσης τους και πριν την κατάταξή τους 
στην Εθνική Φρουρά.

γ. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία υποβάλλουν 
την αίτησή τους στα κατά τόπους ΣΓ οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους.

δ. Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν την αίτησή τους στις Μονάδες που 
υπηρετούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

ε. Οι αιτήσεις για μείωση της θητείας υποβάλλονται από τον 
ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

στ. Οι όροι «πολίτης της Δημοκρατίας», «μόνιμος κάτοικος 
εξωτερικού» και «οικογένεια» ερμηνεύονται στο άρθρο 2 του Νόμου.

2. Τύπος αίτησης

Όπως στο παράρτημα «Α».
./.
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3. Διαδικασία εξέτασης της αίτησης

α. Η Μονάδα ή το ΣΓ κατά περίπτωση, αμέσως μετά την 
παραλαβή της αίτησης για μείωση της θητείας αφού ελέγξει την ορθότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλει την αλληλογραφία απευθείας στη 
Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ) εντός πέντε (5) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης. Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης θεωρείται η 
ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει προσκομίσει στη Μονάδα ή το ΣΓ 
και το τελευταίο δικαιολογητικό που του ζητήθηκε προκειμένου η 
αλληλογραφία να είναι πλήρης.

β. Η ΔΣΛ με τη λήψη της αλληλογραφίας προβαίνει στον έλεγχο 
της πληρότητας των δικαιολογητικών και:

(1) Επιστρέφει στις Μονάδες ή ΣΓ για συμπλήρωση όσες δεν 
είναι πλήρεις ή τα δικαιολογητικά δεν είναι πρωτότυπα ή νομότυπα 
επικυρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα.

(2) Εξετάζει όσες είναι πλήρεις.

γ. Σε περίπτωση αίτησης για επανεξέταση, η αίτηση μαζί με όλη 
την προηγηθείσα αλληλογραφία υποβάλλεται από τη ΔΣΛ στο Υπουργείο 
Άμυνας. 

δ. Μετά τη λήψη της απόφασης, οι Μονάδες ή τα ΣΓ κατά 
περίπτωση, προβαίνουν στην ενημέρωση του αιτητή και καταχωρούν τις 
προβλεπόμενες στρατολογικές μεταβολές.

4. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για μείωση της 
θητείας

Κάθε αλληλογραφία που υποβάλλεται στη ΔΣΛ προκειμένου να 
εξετασθεί αίτηση για μείωση θητείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει 
αίτηση του ενδιαφερομένου όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 της 
παρούσας, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο 
του ΑΦΟ του αιτητή, καθώς και τα καθοριζόμενα για την περίπτωση 
δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

α. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

(1) Πρόσφατο πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την 
Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της 
οποία ήταν μόνιμος κάτοικος, όπως στο Παράρτημα «Δ». Εναλλακτικά και 
εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού 
μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι 
δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων 
διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών 
εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από 
σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων 
εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών 
από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 
αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση. 
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(2) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, όπως στο παράρτημα «Β».

β. Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών ή που έχουν δύο αδέλφια 
που υπηρέτησαν πλήρη θητεία

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη, όπως στο Παράρτημα «Γ».

(2) Πιστοποιητικά γέννησης των αδελφιών.

(3) Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» για 
τα αδέλφια που έχουν εκπληρώσει ή διατελούν σε αναβολή ή έχουν απολυθεί 
προσωρινά ή έχουν απαλλαγεί από την Εθνική Φρουρά.

(4) Αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) ή πιστοποιημένο 
αντίγραφο του ΑΦΟ για όσους υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

γ. Υιοί θανόντος γονέα

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα από την επαρχιακή 
διοίκηση. Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας για την προσκόμιση του εν 
λόγω πιστοποιητικού, δυνατό να αξιολογηθούν και άλλα επίσημα έγγραφα 
όπως πιστοποιητικό θανάτου γιατρού ή νοσοκομείου, διάταγμα δικαστηρίου 
κλπ.

δ. Άρρενα μη αναγνωρισθέντα τέκνα

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο να 
εμφαίνεται η μη αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα του.

ε. Πατέρας ενός ή δύο ζώντων τέκνων

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πιστοποιητικά γέννησης του/ των τέκνων. 

στ. Έχοντες γονέα που χαρακτηρίσθηκε με βάση τους περί 
ανακουφίσεως παθόντων νόμους ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών 
ή πλήρως ανάπηρος

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Απόφαση της επιτροπής Χορηγημάτων και 
Ανακουφίσεως Παθόντων.
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ζ. Έχοντες γονέα που χαρακτηρίσθηκε με βάση τους περί 
ανακουφίσεως παθόντων νόμους ως ανάπηρος και το ποσοστό 
ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49%

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πιστοποιητικά γέννησης των αδελφιών.

(3) Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» για 
τα αδέλφια που έχουν εκπληρώσει ή διατελούν σε αναβολή ή έχουν απολυθεί 
προσωρινά ή έχουν απαλλαγεί από την Εθνική Φρουρά.

(4) Αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) για όσους υπηρετούν 
στην Εθνική Φρουρά.

(5) Απόφαση της επιτροπής Χορηγημάτων και 
Ανακουφίσεως Παθόντων.

η. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός οικογένειας της οποίας και οι 
δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία που τους καθιστά πλήρως 
ανάπηρους για εργασία

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πιστοποιητικά γέννησης των αδελφιών.

(3) Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» για 
τα αδέλφια που έχουν εκπληρώσει ή διατελούν σε αναβολή ή έχουν απολυθεί 
προσωρινά ή έχουν απαλλαγεί από την Εθνική Φρουρά.

(4) Αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) για όσους υπηρετούν 
στην Εθνική Φρουρά.

(5) Αποφάσεις του αρμόδιου Κρατικού Ιατροσυμβουλίου και 
για τους δύο γονείς.

θ. Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα των οποίων και 
οι δύο γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή και των 
γονέων του εφόσον έχουν πολιτογραφηθεί κύπριοι πολίτες ή βεβαίωση του 
Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ι. Τέκνα με εγκλωβισμένους γονείς

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.



- 5 -

(2) Βεβαίωση της Υπηρεσίας ανθρωπιστικών θεμάτων του 
Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας με την οποία να πιστοποιείται ότι οι 
γονείς του αιτητή είναι και συνεχίζουν να είναι εγκλωβισμένοι.

ια. Εκ μητρογονίας Κύπριοι

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
κοινοτάρχη.

(2) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.

(3) Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή ή βεβαίωση 
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

5. Τελικές διατάξεις

α. Διοικητικές, ερμηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως οδηγίες για 
την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη Διεύθυνση 
Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

β. Ο τύπος των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και 
μονίμου διαμονής, πέραν των όσων καθορίζονται στην παρούσα, 
χρησιμοποιείται και σε κάθε άλλη περίπτωση στρατολογικής φύσεως.

γ. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται για   κάθε    
υπόθεση που σχετίζεται με τα παραπάνω, στις περιπτώσεις που το κρίνει 
αναγκαίο ή/και να μειώνει ο ίδιος τη θητεία σε στρατεύσιμους ή εθνοφρουρούς 
όποτε το κρίνει σκόπιμο , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 21.

δ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

    Λευκωσία,  24 Ιουνίου 2011

       Κώστας Παπακώστας
                                                                                      Υπουργός Άμυνας



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.4

ΑΙΤΗΣΗ
(Υπόδειγμα)

ΠΡΟΣ: ……………………….

1. Ο υπογεγραμμένος (Ονοματεπώνυμο)--------------του (όνομα 
πατρός)------------- και της (όνομα μητρός) -----------  ΑΣΜ------/--------, (Αριθμός 
Δελτίου Ταυτότητας) -------------------------, αιτούμαι όπως υπαχθώ στις 
διατάξεις του άρθρου 21 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011 και 
μειωθεί η θητεία μου σε ----------μήνες ως ------------------------------------------------
---------------------(Αιτιολογία)---------------------------------------

2. Συνημμένα υποβάλλω τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή μου 
δικαιολογητικά και ειδικότερα:

α. --------------------------------------------------------------------------
β. --------------------------------------------------------------------------- 
γ. --------------------------------------------------------------------------- 
δ. ---------------------------------------------------------------------------

Τόπος / Ημερομηνία

-Ο-
         Αιτητής



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
（Υπόδειγμα）

1. Ο υπογεγραμμένος (Ονοματεπώνυμο)    --------------   του (όνομα 
πατρός) -------------  και της (όνομα μητρός)  -----------       ΑΣΜ------/--------, 
(Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) ---------------------------

δηλώνω
υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση τα 
ακόλουθα:

α. Εγκαταστάθηκα στο εξωτερικό την ------------------
(ημερομηνία εγκατάστασης), όπου διέμενα μόνιμα στις παρακάτω χώρες, 
κατά χρονολογική σειρά:

(1) ------------------(χώρα) από---------μέχρι------------
(2) ------------------(χώρα) από---------μέχρι------------
(3) ------------------(χώρα) από---------μέχρι------------

β. Επανήλθα στην Κύπρο την----------------------.

γ. Οι γονείς μου διαμένουν/διέμεναν μόνιμα---------------
(χώρα διαμονής) από ----------------- μέχρι ---------------------.

Τόπος / Ημερομηνία

           -Ο-
        Δηλών



./.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.4

Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης
(Υπόδειγμα)

Κοινότητα: ..........................

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο

Πιστοποιείται, ότι ο .................................................................... (1) του 
.................................................. και της ........................................... που 
γεννήθηκε στο ............................  την  ............................ με Αριθμό 
Ταυτότητας (ΑΤ)………….και διαμένει σήμερα…………. ήλθε σε ………….(2) 
νόμιμο γάμο μετά της σε ………….(2) γάμο ελθούσης ...............................  (3) 
το γένος .................................... (4) με ΑΤ ………….η οποία 
διαμένει …………………. και απέκτησαν τα παρακάτω παιδιά που βρίσκονται 
σήμερα στη ζωή:

α. Τον (ή την) ............................. που γεννήθηκε το έτος (5) 
............., με ΑΤ………., που διαμένει……………………………………….

β. Τον (ή την) ............................. που γεννήθηκε το έτος 
.................., με ΑΤ………., που διαμένει……………………………………

γ.    Τον (ή την) ............................. που γεννήθηκε το έτος ................, 
με ΑΤ………., που διαμένει……………………………………...

δ. .....................................................................................................

ε.......................................................................................................

στ.....................................................................................................

2. Πιστοποιείται, ότι ο/η (6) ................................... 
.................................... απεβίωσε την ..............................................

3. Πιστοποιείται επίσης ότι:



Γ-9 
α. Δεν αποκτήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν 

άλλα παιδιά από τους γονείς αυτούς εκτός από αυτά που αναφέρονται 
παραπάνω.

β. Από τους παραπάνω συζύγους ο (η) σύζυγος ήλθε σε 
……………….(2) γάμο με τον (την) …………………….το 
γένος………………και απόκτησαν μαζί τα παρακάτω παιδιά που βρίσκονται 
σήμερα στη ζωή

(1) Τον (την) ………………………..που γεννήθηκε το 
έτος ………………..ΑΤ………..και διαμένει……………………………..

(2) ……………………………………………………

γ. Οι παραπάνω σύζυγοι βρίσκονται (ή δεν βρίσκονται) 
σήμερα στη ζωή και συζούν (ή όχι) κάτω από την ίδια στέγη μαζί με τα παιδιά 
που απέκτησαν από το δεύτερο γάμο τους.

4. Το παρόν εκδίδεται μετά από αίτηση του 
..................................................... (7) για να χρησιμεύσει για τη μείωση της 
θητείας του.

Τόπος / Ημερομηνία
        -Ο-

  Πρόεδρος  της Κοινότητας

(Τίθεται η σφραγίδα της 
κοινότητας, η υπογραφή και το 
ονοματεπώνυμο του Κοινοτάρχη)

Οδηγίες έκδοσης-σύνταξης
(1) Αναγράφονται το επώνυμο και το όνομα του πατέρα.
(2) Αναγράφεται αν είναι ο πρώτος ή δεύτερος, κλπ γάμος.
(3) Αναγράφεται το όνομα της μητέρας.
(4) Αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του πατέρα της.
(5) Αναγράφονται τα τέκνα κατά σειρά γεννήσεως, που βρίσκονται στη 

ζωή, συμπεριλαμβανομένου και του αιτούντος.
(6) Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του γονέα εάν απεβίωσε καθώς και η 

ημερομηνία θανάτου, διαφορετικά διαγράφεται.
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(7) Αναγράφονται τα στοιχεία του στρατευσίμου/εθνοφρουρού 

ΠΡΟΣΟΧΗ
 Τα πιστοποιητικά να είναι καθαρά γραμμένα και με τον ίδιο γραφικό 

χαρακτήρα από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς σβησίματα και 
διορθώσεις.

 Είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας, η 
πλήρης σημερινή διεύθυνση διαμονής των γονέων και όλων των 
τέκνων ξεχωριστά, ή ακριβής ημερομηνία γέννησης τους και αν 
βρίσκονται ή όχι στη ζωή .

 Στην περίπτωση των πολλαπλών γάμων οποιουδήποτε συζύγου θα 
πιστοποιούνται όλοι οι γάμοι, καθώς επίσης και όλα τα παιδιά που 
αποκτήθηκαν από κάθε ένα από αυτούς συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που γεννήθηκαν εκτός γάμου ή υιοθετήθηκαν.

 Πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.



./.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(Υπόδειγμα)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(ΠΡΕΣΒΕΙΑ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Διά του παρόντος πιστοποιείται ότι σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που 
παρουσιάσθηκαν στ....................(1) και εξ όσων γνωρίζουμε, ο 
.........................................(2) του..................(3) και της.................(4), 
κάτοχος................................(5) διαβατηρίου με αρ................(6), ο    οποίος 
γεννήθηκε στ...............  (7) στις...............(8) διέμενε μόνιμα στ..................(9), 
στη διεύθυνση ......................................................(10) οικογενειακώς από 
.......................(11) μέχρι.....................(12). 

Ο πιο πάνω αναχώρησε για την Κύπρο στις..................................(13).

Το παρόν εκδίδεται για κάθε νόμιμο χρήση.

Τόπος/Ημερομηνία Έκδοσης                                                                                    
                                                                                         -Ο-

                                                                              Πρέσβης  /  Πρόξενος
                                                                                      

                                                                                          (ΤΥΣ)
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(1) Γράφεται το όνομα της Πρεσβείας/Προξενείου.
(2) Γράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.
(3) Γράφεται το όνομα του πατέρα του.

(4) Γράφεται το όνομα της μητέρας του. 
(5) Γράφεται η χώρα του διαβατηρίου.
(6) Γράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου.
(7) Γράφεται ο τόπος γέννησης.
(8) Γράφεται η ημερομηνία γέννησης.
(9) Γράφεται η χώρα διαμονής.
(10) Γράφεται η διεύθυνση διαμονής.
(11)   Γράφεται η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος διέμενε 

οικογενειακώς στο εξωτερικό.
(12)   Γράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος 

διέμενε οικογενειακώς στο εξωτερικό.
(13)   Γράφεται η ημερομηνία αναχώρησης του ενδιαφερομένου για 

Κύπρο.

Σημείωση: Οι ενδείξεις που δεν χρειάζονται διαγράφονται.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζουμε ότι:

α. Το κοινοποιούμενο υπόδειγμα παρέχεται ενδεικτικά με 
σκοπό τη διευκόλυνση και την αποφυγή παραλείψεων χρησίμων στις 
Στρατολογικές Υπηρεσίες στοιχείων και κατά συνέπεια δεν αξιώνεται η 
αυστηρή και τυπική προσήλωση σ’ αυτό.

β. Μπορούν οι Πρεσβείες και τα Προξενεία, όταν είναι 
ανάγκη, να προσαρμόζουν το υπόδειγμα αυτό, σύμφωνα με τις διάφορες 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται, όταν βέβαια αυτές δεν επιτρέπουν την 
πιστή και ακριβή τήρηση του υποδείγματος, περιλαμβάνοντας οπωσδήποτε 
στα πιστοποιητικά μονίμου διαμονής τα εξής στοιχεία:
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(1) Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του 
ενδιαφερομένου.

(2) Τον αριθμό διαβατηρίου ή/και δελτίου ταυτότητας 
του ενδιαφερομένου.

(3) Τα πλήρη στοιχεία των γονέων.
(4) Πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου και της 

οικογένειας στο εξωτερικό.
(5) Ημερομηνίες εγκατάστασης του ενδιαφερομένου 

και της οικογένειάς του στο εξωτερικό.
(6) Χρονικό διάστημα παραμονής του ενδιαφερόμενου 

και της οικογένειάς του στο εξωτερικό.
(7) Ημερομηνία αναχώρησης του ενδιαφερομένου για 

Κύπρο.

γ. Τα εκδιδόμενα από τις Πρεσβείες πιστοποιητικά 
υπογράφονται από τον Πρέσβη ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή απ’ αυτόν 
στον    οποίο έχει μεταβιβασθεί νόμιμα η αρμοδιότητα αυτή, τα δε 
εκδιδόμενα από τα Προξενεία από τον Πρόξενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 

δ. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, εφόσον συντάσσονται 
χειρογραφικά, πρέπει να είναι ευανάγνωστα, χωρίς να υπάρχουν αλλοιώσεις, 
αποσβέσεις ή αποξέσεις οι οποίες δημιουργούν υπόνοιες παρέμβασης. Οι 
τυχόν μετά την έκδοση των πιστοποιητικών πρόσθετες συμπληρώσεις ή 
διαγραφές, με διάφορες παραπομπές, υπογράφονται όπως παραπάνω 
(υποπαράγραφος γ).


