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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.3 

 

Προσωρινή ‘Αδεια Παραμονής και Εργασίας                                                  
για Πολίτες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης                                                            Νοέμβριος 2016                                                                                
 

Γενικά 

Ο περί Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής Υπηκόων Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Οικογενειών τους Νόμος του 2003, 92(I)/2003 ψηφίστηκε την 18ην  Ιουλίου 2003 και τέθηκε σε ισχύ την 
1ην Μαΐου 2004.  
 
Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έρχονται στην 
Κύπρο για εξεύρεση εργασίας, μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής και εργασίας για πέντε (5) 
χρόνια, η οποία ανανεώνεται αυτόματα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου. 

 

Διαδικασία και Κανονισμοί 

Σε περίπτωση που Ευρωπαίος πολίτης επιθυμεί να έρθει και να εργαστεί στην Κύπρο θα πρέπει να 
δηλώσει την παρουσία του στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή στο Κλιμάκιο της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας εντός οκτώ (8) ημερών από την είσοδο του 
στην Κύπρο και να συμπληρώσει το κατάλληλο έντυπο MEU1DECL/MEU2DECL.  Η δήλωση αυτή θα του 
δίδει άδεια για μισθωτή δραστηριότητα και για παροχή ή αποδοχή υπηρεσιών διάρκειας μέχρι τριών (3) 
μηνών. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας χωρίς να έχουν συμβόλαιο εργασίας και για περίοδο τριών (3) μηνών θα έχουν την 
ευχέρεια να αναζητήσουν εργασία. 
 
Σε περίπτωση που ένας Ευρωπαίος πολίτης έρχεται στην Κύπρο και επιθυμεί να εργαστεί στην Κύπρο για 
περίοδο πέραν των τριών (3) μηνών, θα πρέπει να εγγραφεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης ή στο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας και να 
συμπληρώσει το κατάλληλο έντυπο, MEU1 για άσκηση μισθωτής δραστηριότητας και το έντυπο MEU2 
για άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας ή παροχής ή αποδοχής υπηρεσιών στην Κύπρο. 
 
Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την είσοδο του Ευρωπαίου Πολίτη 
στην Δημοκρατία και η άδεια θα δίδεται εντός της μέγιστης χρονικής περιόδου των έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία της αίτησης. 

 

Εκτελεστικό Προσωπικό 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι θα απασχολούνται σε μια εκτελεστική θέση πρέπει να συμπληρώσουν το 
έντυπο MEU1. Αυτό το έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης στη Λευκωσία μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα: 

1) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα με το οποίο ο Ευρωπαίος πολίτης εισήλθε στην Δημοκρατία. 
2) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. 
3) Σφραγισμένη Δήλωση Πρόσληψης του εργοδότη ή πιστοποιητικό εργοδότησης σφραγισμένο 

από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη Δήλωση 
πρόσληψης θα πρέπει να καθορίζονται η διάρκεια της απασχόλησης και τα καθήκοντα. 

4) Συμφωνία Απασχόλησης πλήρως υπογεγραμμένη  
5) επιβεβαίωση της εγγραφής της στην κοινωνική ασφάλιση. 
6) Αμοιβή των €20.00. 
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Για οποιαδήποτε μέλη της οικογένειας του αιτούντα ο οποίος θα είναι μαζί με τον αιτούντα στη Κύπρο 
και για τον οποίο θα υποβληθεί αίτηση για άδεια παραμονής, τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να 
υποβληθούν: 
 

1) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα με το οποίο ο Ευρωπαίος πολίτης εισήλθε στην Δημοκρατία. 
2) Πιστοποιητικό γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο. 
3) Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο. 
4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες για κάθε πρόσωπο.  
5) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής 

τους παρέχοντας συγγένεια με τον αιτούντα ή να πιστοποιεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα 
εξαρτώνται από τον αιτούντα γιατί ζουν κάτω από την ίδια στέγη στο εν λόγω κράτος. 

6) Αμοιβή των €20.00 για κάθε πρόσωπο. 
 

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κατώτατος μισθός του αιτούντος πρέπει να είναι €41.006 τον 
χρόνο. 

Άδεια παραμονής πέντε χρόνων χορηγείται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας για την 
επαγγελματική δραστηριότητα. Κατά την πρώτη ανανέωση η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής 
μπορεί να περιορίζεται σε ένα (1) έτος, εφόσον ο κάτοχός του είναι ενάντια στη θέλησή του, 
ανέργων στην Κύπρος για περισσότερο από 12 μήνες. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, η άδεια 
διαμονής δεν ανανεώνεται, εφόσον ο κάτοχός της εξακολουθεί να παραμένει άνεργος.  

 

Μη Εκτελεστικό Προσωπικό 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι θα απασχολούνται σε μια μη εκτελεστική θέση πρέπει να συμπληρώσουν 
το έντυπο MEU1 και αυτό το έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται στο Επαρχιακά Κλιμάκια 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Υποκαταστήματα της Αστυνομίας μαζί με τα ακόλουθα 
έγγραφα: 

1) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα με το οποίο ο Ευρωπαίος πολίτης εισήλθε στην Δημοκρατία. 
2) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. 
3) 3) Σφραγισμένη Δήλωση Πρόσληψης του εργοδότη ή πιστοποιητικό εργοδότησης σφραγισμένο 

από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη Δήλωση 
πρόσληψης θα πρέπει να καθορίζονται η διάρκεια της απασχόλησης και τα καθήκοντα. 

4) Αμοιβή των €20.00 
 
Για οποιαδήποτε μέλη της οικογένειας του αιτούντα ο οποίος θα είναι μαζί με τον αιτούντα στη Κύπρο 
και για τον οποίο θα υποβληθεί αίτηση για άδεια παραμονής, τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να 
υποβληθούν: 
 

1) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα με το οποίο ο Ευρωπαίος πολίτης εισήλθε στην Δημοκρατία. 
2) Πιστοποιητικό γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο. 
3) Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο. 
4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες για κάθε πρόσωπο.  
5) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής 

τους παρέχοντας συγγένεια με τον αιτούντα ή να πιστοποιεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα 
εξαρτώνται από τον αιτούντα γιατί ζουν κάτω από την ίδια στέγη στο εν λόγω κράτος. 

6) Συμφωνία Απασχόλησης πλήρως υπογεγραμμένη. 
7) επιβεβαίωση της εγγραφής του στην κοινωνική ασφάλιση. 
8) Αμοιβή των €20.00 για κάθε πρόσωπο . 



 

ΛΕΜΕΣΟΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ)  |  ΛΟΝΔΙΝΟ  |  MΟΣΧΑ  |  ΒΑΡΣΟΒΙΑ  |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  |  ΣΟΦΙΑ  |  ΑΘΗΝΑ  |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  |  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  |  ΤΟΡΤΟΛΑ  |  ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ  |  ΚΕΙΠ ΤΑΟΥΝ  |  ΠΕΚΙΝΟ 
 

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υπάρχει απαίτηση για κατώτατο μισθό  

Παρακαλώ σημειώστε ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί προσωπικά από τον αιτούντα στο 
Επαρχιακά Κλιμάκια Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Υποκαταστήματα της Αστυνομίας και 
χρειάζεται ραντεβού για αυτό τον σκοπό.  

 

Μισθωτή Δραστηριότητα  

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν μισθωτή δραστηριότητα, 
μπορούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Πρέπει να υποβάλουν στο Επαρχιακά Κλιμάκια Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης Υποκαταστήματα της Αστυνομίας έντυπο MEU2 μαζί με έγκυρο διαβατήριο 
ή ταυτότητα ένα αντίγραφο της, με το οποίο ο αιτητής εισήλθε στη Κύπρο και δύο πρόσφατες 
φωτογραφίες. 

 

Σπουδαστές 

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην Κύπρο, μπορούν να 
εξασφαλίσουν άδεια διαμονής σπουδαστή, υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο MEU5.  
 
Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την είσοδο του ατόμου στην 
Δημοκρατία.  Η άδεια θα εκδίδεται για περίοδο ίση με την διάρκεια της εκπαίδευσης και όπου αυτή 
υπερβαίνει το ένα έτος, η ισχύς της άδειας θα είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα ενδεικτικό οδηγό. Να θεωρηθεί απαραίτητη η εξασφάλιση έμπειρης 
επαγγελματικής συμβουλής. Η Totalserve Management Ltd ευχαρίστως θα μπορούσε να σας συμβουλεύσει σε 

αυτό τον τομέα. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 


