ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής στην Κύπρο για φοιτητές προερχόμενοι από
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Φοιτητές με ευρωπαϊκό διαβατήριο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έκδοση Βεβαίωσης
Εγγραφής τους στην Κύπρο. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση εκτός
από την απαίτηση κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση
που ο σκοπός της διαμονής τους στη Δημοκρατία είναι η παρακολούθηση σπουδών
έχουν δικαίωμα παραμονής στην Κύπρο πέραν των τριών μηνών νοουμένου ότι
προσκομίσουν τα ακόλουθα:
(α) το έντυπο ΜΕU1A κατάλληλα συμπληρωμένο
(β) Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του
(γ) Απόδειξη εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για παρακολούθηση σπουδών.
(δ) Ενοικιαστήριο έγγραφο ή απόδειξη λογαριασμών κοινής ωφέλειας π.χ ρεύμα, νερό,
κοινόχρηστα
(ε) Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας στη Δημοκρατία ή Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νοσηλείας
(ζ) Δήλωση ή ισοδύναμο μέσο της επιλογής του αιτητή η οποία ή το οποίο δεν είναι
απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο ύψος πόρων, που να βεβαιώνει την αρμόδια αρχή
ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του ούτως ώστε να
μην επιβαρύνουν το σύστημα της Κοινωνικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους.
(η) Διακίνηση πρόσφατου Τραπεζικού Λογαριασμού.
Τα καταβλητέα τέλη είναι €20 για τον πολίτη της Ένωσης.
Κατά την υποβολή της αίτησης ο Ευρωπαίος πολίτης ή τα μέλη της οικογένειας
του πρέπει να είναι παρών.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση
της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με
σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της
Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του
Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας
του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν
υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα
έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας
του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενείο που είναι διαπιστευμένα στην
Κυπριακή Δημοκρατία.

ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μετά από επικοινωνία που είχε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας με την
Αστυνομία Κύπρου, σχετικά με τους Ελλαδίτες ή Ευρωπαίους φοιτητές μας οι οποίοι
επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο ή στην Ευρώπη, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει
να εξασφαλίσουν Λευκό Ποινικό Μητρώο από την Αστυνομία Κύπρου.
Σύμφωνα με την Νομοθεσία για να εκδοθεί το Λευκό Ποινικό Μητρώο θα πρέπει οι
φοιτητές μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υποβολή αίτησης για έκδοση βεβαίωσης εγγραφής
πολίτη της ένωσης ΜΕU1.
Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων όπως
φαίνονται πιο πάνω.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης, 1457 Λευκωσία (τηλ: 22403913/3919)

Σημείωση – για τους Ελλαδίτες φοιτητές υπάρχει άλλη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/
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