Έντυπο Μ.9G
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Αίτηση για Έκδοση/Επανέκδοση ∆ιαβατηρίου ή Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Έκδοση
1.

2.

Επανέκδοση

Αντικατάσταση λόγω Απώλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
που επισυνάπτονται πριν συµπληρώσετε την αίτηση
αυτή.

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αρ. ∆ιαβατηρίου

Αν η δήλωση αποδειχθεί αναληθής οι αιτητές
υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

Αρ. Αίτησης …………………… Αρ. Απόδειξης ..…………………
Συνηθισµένο
∆ιαβατήριο

ΜΕΡΟΣ Ι

Μεγάλο (Jumbo)
∆ιαβατήριο

Προσωρινό Ταξιδιωτικό
Έγγραφο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ

Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία) – (Βλέπε σηµείωση Β)
ΕΠΩΝΥΜΟ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας
Ηµερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Φύλο (Άρρεν/Θήλυ)

Ιθαγένεια
∆ιεύθυνση

Επαρχία
∆ήµος/Κοινότητα
Ενορία
Οδός
Ταχ. Κώδικας
ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Αρ. Οικίας
Αρ. τηλ. κατοικίας

Αρ. τηλ. εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας
Όνοµα

Επώνυµο

Ηµερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Ιθαγένεια

Αρ. ∆ιαβατηρίου

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας
Όνοµα

Πατρικό Επώνυµο

Ηµερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Ιθαγένεια
ΜΕΡΟΣ ΙV

Αρ. ∆ιαβατηρίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας
Όνοµα

Επώνυµο

Ηµερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Ιθαγένεια

Αρ. ∆ιαβατηρίου

ΜΕΡΟΣ V

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Αρ. ∆ιαµερ.

i) Κατέχετε άλλο Κυπριακό ∆ιαβατήριο;

Ναι

Όχι

Αρ. ∆ιαβατηρίου ή
Ταξιδιωτικού Εγγράφου

ii) Κατέχετε ∆ιαβατήριο άλλης Χώρας;

Ναι

Όχι

Αρ. ∆ιαβατηρίου

(∆ιαγράψετε το τετραγωνάκι ανάλογα µε τη περίπτωση)

iii) Έχετε απολέσει το Κυπριακό ∆ιαβατήριο;

Ναι

Χώρα Έκδοσης

Όχι

Χώρα/ες ∆ιαµονής µεταξύ 16.8.1955 και 16.8.1960
ΜΕΡΟΣ VΙ

ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Όνοµα

Επώνυµο

Ηµερ.
Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Φύλο
(Άρρεν/Θήλυ)

1.
2.
3.
4.
Παρακαλούµε να εγκρίνετε την εγγραφή του ονόµατος του/των πιο πάνω παιδιού/παιδιών µας στο ∆ιαβατήριο.
Υπογραφή Πατέρα: …………………………………….
Υπογραφή Μητέρας: …………………………………….

ΜΕΡΟΣ VΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Να συµπληρώνεται σε περίπτωση έκδοσης διαβατηρίου σε ανήλικο/η (κάτω των 18 χρόνων)

Εµείς οι υποφαινόµενοι γονείς/κηδεµόνες του/της ………………………………………………………………………………….
Αιτούµεθα την έκδοση διαβατηρίου/προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου σ’ αυτόν/ή και βεβαιούµε ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ορθά.
Υπογραφή Πατέρα/κηδεµόνα

Υπογραφή Μητέρας/κηδεµόνα

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ

………………………………………..

………………………………………..

Αρ. Ταυτότητας

Αρ. Ταυτότητας

∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ (άνω των 18 χρόνων)

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία στην αίτηση αυτή, περιλαµβανοµένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που
επισυνάπτονται, είναι αληθή και ορθά και δεν έχω απολέσει ή αποποιήσει την Κυπριακή Ιθαγένεια.

Ηµεροµηνία:

_ _/_ _/_ _ _ _

Υπογραφή:

Υπογραφή Λειτουργού Παραλαβής: ………………………………………..

Ηµεροµηνία: …../…./………

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Παράδοση αίτησης: Η αίτηση για έκδοση / επανέκδοση ∆ιαβατηρίου ή προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου
υποβάλλεται στο Γραφείο του Επάρχου. Αιτητές που βρίσκονται εκτός Κύπρου παραδίδουν την αίτηση τους στις
πλησιέστερες Κυπριακές Προξενικές Αρχές / Πρεσβείες της ∆ηµοκρατίας.
A. Ονόµατα στα διαβατήρια: Το ονοµατεπώνυµο του κατόχου στα διαβατήρια θα εκτυπώνεται στα Ελληνικά και
στο Ροµανικό Σύστηµα Γραφής. Το ονοµατεπώνυµο του κατόχου θα µεταφέρεται αυτόµατα στο Ροµανικό
Σύστηµα Γραφής µε Λατινικούς χαρακτήρες. Οι αιτητές πρέπει να συµπληρώνουν το ονοµατεπώνυµο τους στα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ σύµφωνα µε το Πιστοποιητικό Γέννησης / Γάµου. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυµούν να γραφεί
το όνοµα τους διαφορετικά από ότι στο Ροµανικό Σύστηµα Γραφής µπορούν να το γράψουν, µε Λατινικούς
χαρακτήρες, στη δεύτερη γραµµή, κάτω από το όνοµα / επώνυµο τους.
B. ∆ήλωση Αιτητή / Αιτήτριας: Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη και να υπογράφεται από τον/την
αιτητή/αιτήτρια (Μέρος VIII της αίτησης, αν είναι άνω των 18 χρόνων).
Γ. ∆ήλωση Γονέων / Κηδεµόνων: Σε περίπτωση που αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπα κάτω των 18 χρόνων, η
αίτηση πρέπει απαραίτητα να συµπληρώνεται και υπογράφεται στο Μέρος VII και από τους δύο γονείς, πατέρα
και µητέρα. Αν οι γονείς είναι διαζευγµένοι, τότε η αίτηση θα υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που
έχει την κηδεµονία και γονική µέριµνα. Με την αίτηση να προσκοµίζεται ∆ιάταγµα του Οικογενειακού ∆ικαστηρίου
για την κηδεµονία ή γραπτή συγκατάθεση των γονέων, ότι συγκατατίθενται για την έκδοση ∆ιαβατηρίου του
ανήλικου παιδιού τους.
∆. Κατά την παράδοση της αίτησης οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζουν τα πιο κάτω:
1. Το ∆ελτίο Ταυτότητας.
2. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες µεγέθους 4χ5 εκατοστά.
3. Το προηγούµενο ∆ιαβατήριο ή το προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (όπου εφαρµόζεται).
4. Βεβαίωση από την Αστυνοµία σε περίπτωση απώλειας του ∆ιαβατηρίου.
5. Πιστοποιητικό Γάµου, για τις παντρεµένες γυναίκες, που επιθυµούν να γραφεί το επώνυµο του συζύγου.
6. Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών που έχουν δηλωθεί στην αίτηση (Μέρος VI) για να περιληφθούν στο
∆ιαβατήριο.
7. Τα σχετικά τέλη που καταβάλλονται έναντι απόδειξης και είναι:
•

Συνηθισµένο ∆ιαβατήριο

£25

•

Μεγάλο (Jumbo) ∆ιαβατήριο

£40

•

Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο £10

•

Αντικατάσταση συνηθισµένου ∆ιαβατηρίου λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς £50.

•

Αντικατάσταση µεγάλου (Jumbo) ∆ιαβατηρίου λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς £80.
Αν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ απώλεια ή φθορά ή κλοπή τα τέλη τριπλασιάζονται
τετραπλασιάζονται κ.ο.κ.

8. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για ∆ιαβατήριο ή Ταξιδιωτικό Έγγραφο για πρώτη φορά, πρέπει
επίσης να προσκοµίζουν και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
i.

Πιστοποιητικό Γέννησης, αν ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν είναι εγγεγραµµένος/η στο Αρχείο
Πληθυσµού / Τµήµα Ταυτοτήτων.

ii.

Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας, αν ο/η αιτητής/αιτήτρια απέκτησε την Κυπριακή
Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση ή εγγραφή λόγω γάµου.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά επιστρέφονται µαζί µε το νέο ∆ιαβατήριο.

