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I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

1.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Η Κύπρος είναι ένα νησί στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Είναι το τρίτο 

μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου (μετά τα ιταλικά νησιά της Σικελίας και της Σαρδηνίας), 

με έκταση 9.251 χλμ. (3.572 τετραγωνικά μίλια) και ακτογραμμή 648 χλμ. (402,6 μίλια), 

καθιστώντας το 81ο μεγαλύτερο νησί ανά περιοχή . Βρίσκεται νότια της Μικράς Ασίας, 

την Ανατολική χερσόνησο της ηπειρωτικής Ασίας (ή της Ευρασίας), μέρος της 

Τουρκίας, ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στη Δυτική Ασία ή στη Μέση Ανατολή. Η 

Κύπρος βρίσκεται κοντά στη Νότια Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική. Η σύγχρονη 

Δημοκρατία της Κύπρου ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 1960 και είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένη ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ, με επικράτεια όλο το νησί της 

Κύπρου.

 

Εικόνα 1. Δορυφορική αεροφωτογραφία του νησιού της Κύπρου 
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Η Κύπρος είναι η νοτιότερη και ανατολικότερη χώρα της Ευρώπης και η ΕΕ, που 

βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Μεσσηνία. Οι πλησιέστεροι γείτονές της είναι η Τουρκία 

στα βόρεια, η Συρία, ο Λίβανος και το Ισραήλ ανατολικά, η Αίγυπτος προς τα νότια και 

η Ελλάδα στα δυτικά. 

 

Εικόνα 2. Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες της Μέσης Ανατολής 

 

Το νησί κυριαρχείται από δύο οροσειρές, τα βουνά του Τροόδους και τα όρη της 

Κερύνειας ή τον Πενταδάκτυλο (δηλαδή τα βουνά των πέντε δακτύλων λόγω των πέντε 

ξεχωριστών κορυφών του βουνού, τα οποία θεωρούν ότι αντιστοιχούν στο χέρι του 

γιγάντιου Διγενή) και κεντρική πεδιάδα, την Μεσαορία (δηλαδή μεταξύ της περιοχής 

των βουνών), μεταξύ τους. Τα βουνά του Τροόδους καλύπτουν τα περισσότερα από 

τα νότια και δυτικά τμήματα του νησιού και αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της έκτασής 

του, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου σημείου (Όλυμπος 1.952 μ. ή 6.404 

πόδια),  παρόμοιο με το ψηλότερο βουνό της ηπειρωτικής Ελλάδας, που θεωρούταν 

σπίτι του αρχαίου πανθέου, του «Δωδεκαθέου», δηλαδή του Θεού-Πατρός Δία, της 

συζύγου του Ήρας και άλλων 10 θεών της ίδιας οικογένειας. Η περιοχή Κερύνειας 

εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής. Ο Πενταδάκτυλος δεν είναι τόσο 

ψηλός όσο το όρος Τρόοδος. Οι δύο οροσειρές κυλούν παράλληλα με τα βουνά 

Ταύρος στην ηπειρωτική Τουρκία, τα περιγράμματα των οποίων είναι ορατά από τη 

βόρεια Κύπρο. Παράκτια πεδινά, ποικίλα σε πλάτος, περιβάλλουν το νησί. 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjh6GRndzZAhUH_aQKHW6pDN0QjRwIBg&url=http://www.websitetools.us/map-of-africa-middle-east.html&psig=AOvVaw18SBi6BhaDJt4fhQLzVHTF&ust=1520581327869597
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            Εικόνα 3        Εικόνα 4 

Καταρράκτης Καληδονιών, Τρόοδος                      Αναπάρασταση ζωής το Μεσαίωνα,  

        Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνα, Πενταδάκτυλος 

Σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού, η πρόσβαση σε νερό όλο το χρόνο είναι δύσκολη. 

Μια λύση παρέχεται από ένα συνδυασμό φραγμάτων που συλλέγουν όμβρια ύδατα, 

αρκετές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλμυρού νερού και τόσο εμπορικές όσο και 

τοπικές μονάδες που συλλέγουν υπόγεια ύδατα ή παράγουν μεταλλικό νερό από 

πηγές, αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται εισαγωγές για την κάλυψη των αυξημένων 

αναγκών στην υψηλή τουριστική περίοδο. Ένα δίκτυο χειμωνιάτικων ποταμών 

ανέρχεται στα βουνά του Τροόδους και ρέει από αυτά προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο 

ποταμός Γιαλιάς και ο ποταμός Πεδιαίος ρέουν προς ανατολάς κατά μήκος του κόλπου 

Μεσαορίας στον κόλπο της Αμμοχώστου. ο ποταμός Σερράχης ρέει βορειοδυτικά 

μέσω της πεδιάδας Μόρφου. Ωστόσο, όλα τα ποτάμια του νησιού είναι ξηρά το 

καλοκαίρι. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν φυσικές λίμνες γλυκού νερού στην Κύπρο, 

σε αντίθεση με τις τεχνητές λίμνες που δημιουργήθηκαν γύρω από φράγματα και 

λίμνες αλμυρού νερού («Αλυκή»), ιδιαίτερα τις 2 μεγάλες, Λεμεσού και Λάρνακας.

               

Εικόνα 5 Αλυκή Λεμεσού              Εικόνα 6 Αλυκή Λάρνακας με φλαμίνγκος  και το  

Hala Sultan Tekke στο βάθος 

http://www.holidayincyprus.eu/site/wp-content/uploads/2012/09/cyprus_040409_15772.jpg
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_w6_cn9zZAhUE26QKHdpSBVMQjRwIBg&url=https://hiveminer.com/Tags/castles,cy&psig=AOvVaw2CxEukHEXdwVJ_VPKLDhz-&ust=1520581659286958
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7b3EotzZAhWE2aQKHf6ODNEQjRwIBg&url=http://old.lemesos-blog.com/2013/03/20/%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/&psig=AOvVaw3O3QnNr_XtLv94lZ14eqbT&ust=1520582807983528
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wp7hotzZAhWGjqQKHeEYDnEQjRwIBg&url=http://www.newsbomb.com.cy/kypros/larnaka/story/633547/eyropaiki-diakrisi-gia-tin-alyki-larnakas&psig=AOvVaw3nMkYpEzGBjOeH4WQK2_nf&ust=1520582860308372
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1.2. ΩΡΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μία μόνο ζώνη ώρας, η οποία είναι η ίδια με την 

Ελλάδα, δηλαδή την ώρα Ανατολικής Ευρώπης, UTC + 2. Αυτή είναι μία ώρα πριν από 

τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, την ίδια ώρα με το Ισραήλ και μία ώρα 

πίσω από την Τουρκία. 

 

Το μεσογειακό κλίμα, ζεστό και μάλλον ξηρό, με βροχοπτώσεις κυρίως μεταξύ 

Νοεμβρίου και Μαρτίου, ευνοεί τη γεωργία. Γενικά, το νησί βιώνει ήπιους υγρούς 

χειμώνες (με πολύ σπάνιες χιονοπτώσεις και θερμοκρασία που συνήθως παραμένει 

πάνω από τους 0 βαθμούς Κελσίου όλο το χρόνο) και ξηρά καλοκαίρια (με 

θερμοκρασία έως 44 βαθμούς Κελσίου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο). Οι διακυμάνσεις 

της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης διέπονται από το υψόμετρο και, σε μικρότερο 

βαθμό, από την απόσταση από την ακτή. Τα καυτά, ξηρά καλοκαίρια από τα μέσα 

Μαΐου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και οι βροχεροί, μεταβλητές χειμώνες από το 

Νοέμβριο έως τα μέσα Μαρτίου διαχωρίζονται από το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

 

Η σχετική υγρασία του αέρα είναι κατά μέσο όρο μεταξύ 60% και 80% το χειμώνα και 

μεταξύ 40% και 60% το καλοκαίρι με ακόμη χαμηλότερες τιμές στις εσωτερικές 

περιοχές γύρω από το μεσημέρι. Η ομίχλη είναι σπάνια και η ορατότητα είναι γενικά 

πολύ καλή. Η ηλιοφάνεια είναι άφθονη καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα από 

τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, όταν η μέση διάρκεια ηλιοφάνειας είναι 11 ώρες.  
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1.3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίζεται σε 6 περιφέρειες που ονομάζονται από τις μεγάλες 

πόλεις της κάθε περιοχής: Λευκωσία, Αμμόχωστος, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και 

Κερύνεια. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχει δύο μεγάλες βάσεις στο Ακρωτήρι 

(νότια της Λεμεσού) και στη Δεκέλεια (νοτιοανατολικά), οι οποίες θεωρούνται περιοχές 

κυρίαρχης βάσης (SBA) και καλύπτουν από κοινού 254 km2 ή 2,8% του νησιού, αλλά 

ανήκουν στη Δημοκρατία από την άποψη της δημόσιας ζωής (γλώσσα, νόμισμα, 

μεταφορές, σχολεία κ.λπ.). 

 

Εικόνα 7 Χάρτης επαρχιών Κύπρου. Το γκρι συμβολίζει τις κυρίαρχες βάσεις 

Η πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκωσία, η οποία βρίσκεται στη μέση του νησιού, 

με πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Ακολουθεί η Λεμεσός, με περίπου 154.000 

και η Λάρνακα, με 72.000 κατοίκους. Συνολικά, η Κύπρος έχει πληθυσμό 1.150.000 

κατοίκων με βάση την απογραφή του 2011. 

Η Δημοκρατία της Κύπρου ιδρύθηκε το 1960 μετά το τέλος του πολέμου ανεξαρτησίας 

κατά του Ηνωμένου Βασιλείου (1955-1959), η οποία διοργανώθηκε κυρίως από την 

Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), με επικεφαλής τον στρατηγό Γρίβα 

και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ. εκλέχτηκε στη συνέχεια ο πρώτος Πρόεδρος της 

Κύπρου από το 1960 μέχρι το θάνατό του το 1977. Με βάση τις Συνθήκες της Ζυρίχης 

- Λονδίνου, η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος με 2 μεγάλες κοινότητες, το 

ελληνικό (82% του πληθυσμού) και οι Τουρκοκύπριοι (18% πληθυσμός), με τους 

πρώτους να συμπεριλαμβάνονται και τρεις διαφορετικές μειονότητες, δηλαδή η 

Αρμενική, η Μαρωνίτικη και η Λατινική (Ρωμαιοκαθολική). Από το 1974, ωστόσο, οι 

περισσότεροι Τουρκοκύπριοι έχουν μετακινηθεί στα βόρεια της λεγόμενης γραμμής 

Πράσινο ή Αττίλα. Έτσι, στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία (κάτω από 

την Πράσινη Γραμμή) και περίπου 300.000 στο Βορρά, ζουν σήμερα 850.000 

άνθρωποι, αποτελούμενοι από Τουρκοκύπριους και εποίκους από την Τουρκία. 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir2IjUo9zZAhWF_qQKHXuwBOQQjRwIBg&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Cyprus&psig=AOvVaw0QAPLZsmn960M_Avnl4p02&ust=1520583089662994
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1.4. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Λόγω του συνεχιζόμενου θέματος της Κύπρου (βλέπε κατωτέρω) είναι δύσκολο να 

αποκτηθούν ομοιόμορφα δεδομένα για το σύνολο της Κύπρου από το 1974. Ως εκ 

τούτου, σε πολλές περιπτώσεις, οι πληροφορίες περιορίζονται στις περιοχές υπό τον 

πραγματικό έλεγχο της Δημοκρατίας, δηλαδή κάτω από την Πράσινη Γραμμή. 

 

 

Εικόνα 8. Οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες των κοινοτήτων της Κύπρου 

Με βάση την απογραφή του 2011, το 78,6% του πληθυσμού της Δημοκρατίας είναι 

Κύπριοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι ξένοι, φτάνουν ως επενδυτές, συνταξιούχοι, 

οικονομικοί μετανάστες ή πρόσφυγες πολέμου. Οι μεγαλύτερες ξένες κοινότητες είναι 

άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία, τη Συρία, 

το Ισραήλ / Παλαιστίνη και το Ιράκ, ενώ συχνά απασχολούνται οικιακοί εργαζόμενοι 

από τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες. 

 

Όσον αφορά τη γεωγραφική δομή, η Κύπρος έχει ένα τυπικό γηράσκοντα πληθυσμό 

δυτικού τύπου, με 3% πάνω από 80 και 13,3% άνω των 65 ετών και 22,5% κάτω των 

18. Με διάρκεια ζωής 80 ετών (82 για τις γυναίκες και 77 για τους άνδρες) ποσοστό 

1,37, παιδική θνησιμότητα 2,1 και ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,4 / 1000 

κατέχει μερικούς από τους καλύτερους δείκτες υγείας στην Ευρώπη και παραμένει  

στους πρωτοπόρους παγκοσμίως. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmgr3rnM7bAhVMJlAKHfYyBLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.newsbeast.gr/world/arthro/1943745/sinantisi-anastasiadi-akintzi-me-tous-thriskeftikous-igetes-tis-kiprou&psig=AOvVaw2y9CRAhRkyVj_zAf0v29xD&ust=1528896338375818
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Η Κύπρος κατοικείται τουλάχιστον από την παλαιολιθική εποχή, με την ανθρώπινη 

παρουσία να επιβεβαιώνεται από το 10.000 π.Χ. και μετά. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

μακράς περιόδου, το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμιακής ανάπτυξης επικεντρώνεται 

στις παραθαλάσσιες περιοχές, όχι πολύ μακριά από τις σύγχρονες πρωτεύουσες 

πόλεων της Πόλης (Μαρίου), Πάφου, Λεμεσού (Κουρίου, Αμαθούντας), Λάρνακας 

(Κιτίου), Κερύνειας και Αμμοχώστου (Έγκωμη, Σαλαμίνα). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

περιόδων αυξημένης πειρατείας και εξωτερικής απειλής, κατέστη αναγκαίο να 

αναπτυχθούν σημαντικοί οικισμοί στην ενδοχώρα, ένας από τους οποίους εξελίχθηκε 

τελικά για να γίνει η πρωτεύουσα της χώρας στην μετα-Ρωμαϊκή εποχή (Λήδρα / 

Λευκωσία). Επιπλέον, μερικοί σημαντικοί οικισμοί εξελίχθηκαν επίσης κοντά σε 

σημαντικές περιοχές εξόρυξης όπως η Ταμασσός, το Ιδάλιον / Δάλι και η Μόρφου / 

Σόλοι. 

 

Η προϊστορική περίοδος της Κύπρου έχει μελετηθεί εν μέρει, λόγω ανασκαφών σε 

νεολιθικούς οικισμούς, κυρίως στις νότιες παράκτιες περιοχές της Χοιροκοιτίας και της 

Καλαβασού. Η Κύπρος αναφέρεται επίσης σε γραπτά αρχεία της περιόδου των 

Μυκηνών, καθώς αυτός ο πρωτοελληνικός πληθυσμός δημιούργησε αποικίες στην 

ανατολική άκρη του νησιού (Έγκωμη / Σαλαμίνα) πριν από το 1600 π.Χ. Αυτοί οι 

οικισμοί σύντομα εξελίχθηκαν σε ανεξάρτητες και ευημερούσες πόλεις-κράτη, ικανές 

να συνεισφέρουν το δικό τους στόλο και στρατό κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων 

όπως αυτές που περιγράφονται στα έργα του Ομήρου. Για μια σημαντική περίοδο 

φαίνεται ότι οι ντόπιοι χρησιμοποίησαν τη δική τους παραλλαγή της γραπτής γλώσσας 

(Ετεοκυπριακή) μέχρι την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας (Αρκαδοκυπριακή 

διάλεκτος). Τα πρώτα γραπτά κείμενα στην ελληνική συλλαβική γραφή στην Κύπρο 

χρονολογούνται γύρω στο 8ο αιώνα π.Χ. ενώ το ελληνικό αλφάβητο εισήχθη πολύ 

αργότερα γύρω στο 4ο αιώνα π.Χ. 
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Η Κύπρος διαχωρίστηκε μεταξύ πολλών πόλεων-κρατών υπό την κυριαρχία των 

Ασσυρίων (8ος αι.), των Αιγυπτίων και των Περσών (6ος αι.), ενώ η πρώτη της 

ενοποίηση υπό ελληνική κυριαρχία έλαβε χώρα προσωρινά από τον βασιλιά Ευαγόρα 

της Σαλαμίνας κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Μέγας Αλέξανδρος 

κατέκτησε την Περσία, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αρχίζοντας επομένως μια 

περίοδο ελληνικής (μακεδονικής και πτολεμαϊκής) διακυβέρνησης μέχρι το 58 π.Χ., 

όταν κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Παρέμεινε χριστιανική ρωμαϊκή επαρχία υπό 

την Ανατολική Ρωμαϊκή / Βυζαντινή περίοδο μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ., όταν εισέβαλαν 

οι Άραβες, οι οποίοι πολέμησαν με τους Βυζαντινούς για τον έλεγχό της μέχρι τις 

Σταυροφορίες του 12ου αιώνα μ.Χ. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης σταυροφορίας, το 

νησί κατακτήθηκε από τον Richard I Lionheart (Ριχάρδο Ι Λεοντόκαρδο) της Αγγλίας, 

ξεκινώντας μια περίοδο δυτικοευρωπαϊκής κυριαρχίας (Lusignian και Βενετικής) που 

κράτησε μέχρι την κατάκτηση του νησιού από την Οθωμανική Τουρκία το 1571. Η 

περίοδος αυτή κράτησε μέχρι το 1870, οπότε πωλήθηκε το νησί από την Τουρκία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης και χρησιμοποιήθηκε 

ως αποικία μέχρι το 1960, όταν ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Από το 2004, η 

Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ. Η επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Τουρκική. 

 

 Εικόνα 9. Χάρτης των 10 κρατών (κίτρινο χρώμα) που εντάχθηκαν στην 
ΕΕ (μπλε χρώμα) το 2004, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος (Πηγή: 

Wikipedia) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1nY2gts7bAhVRUlAKHRSxD4MQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_European_Union&psig=AOvVaw1CU7CALrorj2IiJX-8kTyd&ust=1528903156180294
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3.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Εικόνα 10 Τα σύμβολα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

 

ένα συντετμημένο 
εθνόσημο 
 

 

ένα εκτενές εθνόσημο 
 

 

η εθνική σημαία 
 

 

Έμβλημα Βουλής 
Αντιπροσώπων 
 

 

 
 

 

 

 

 εθνικός ύμνος «Ύμνος στην Ελευθερία». 
                                       
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkkOPPsc7bAhWILVAKHRfuCqUQjRx6BAgBEAU&url=http://aroundtravels.com/el/article-about-cyprus/coat-arms-cyprus-photo-value-description.html&psig=AOvVaw0EqvH3swnxrZ_XzFvfJlfT&ust=1528901908178254
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDw9Hfsc7bAhXKYVAKHakXAawQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.depositphotos.com/92599358/stock-illustration-cyprus-coat-of-arms-and.html&psig=AOvVaw0EqvH3swnxrZ_XzFvfJlfT&ust=1528901908178254
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAj9b2sc7bAhUPPVAKHZ5ECIEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mixanitouxronou.com.cy/categories/prosopa/o-toyrkokyprios-zografos-poy-schediase-tin-kypriaki-simaia-giati-epelexe-to-leyko-kai-to-chroma-toy-chalkoy-itan-perifanos-poy-i-simaia-toy-tha-kymatize-stin-e-e/&psig=AOvVaw0EqvH3swnxrZ_XzFvfJlfT&ust=1528901908178254
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiry_2iss7bAhWIEVAKHcNpDY0QjRx6BAgBEAU&url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&psig=AOvVaw1BxEBifsqij15lJ9qSBpGO&ust=1528902079347902
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3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Στο παρελθόν, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από την απελευθέρωση μέχρι το 1977. Ο πρώτος πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τον πόλεμο του 1974 ήταν ο Σπύρος Κυπριανού και 

σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. 

.             

 

 

                                                               

 

 

   

 

Εικόνα 11 Πρόεδροι Κύπρου 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 
1960-1977 

Σπύρος Κυπριανού 
1977-1988 

Γιώργος Βασιλείου  
1988-1993 

Γλαύκος Κληρίδης 
1993-2003 

Τάσος Παπαδόπουλος 
2003-2008 

Δημήτρης Χριστόφιας 
2008-2013 

Νίκος Αναστασιάδης 2013- 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makarios_III_and_Robert_F._Wagner_NYWTS_cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spyros_Kyprianou_1981_crop.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi65PTPs87bAhXSYlAKHUN3BZUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mononews.gr/politics/kipros-o-proin-proedros-g-vasiliou-chrosta-sto-kratos-48000-evro&psig=AOvVaw26hI86t0SCtonMUjpeQXY4&ust=1528902452923684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS1pSCtM7bAhWEY1AKHf7oBrAQjRx6BAgBEAU&url=http://antistasi.org/?p%3D11026&psig=AOvVaw0ZLyiX7cc1Tda3-pGroeQW&ust=1528902560337669
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassos_Papadopoulos.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimitris_Christofias.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANASTASIADES_Nicos.jpg


 

11 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με σύστημα προεδρικής 

δημοκρατίας. Η νομοθετική εξουσία υλοποιείται μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων στο 

Κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει 80 βουλευτές, 56 ελληνοκύπριους και 24 τουρκοκύπριους 

(μετά το 1974 οι τουρκοκύπριοι δεν μετέχουν στις εργασίες), ενώ εκπροσωπούνται επίσης οι 

κοινότητες των Μαρωνιτών, Λατίνων και Αρμενίων. Η εκτελεστική εξουσία στην Κυπριακή 

Δημοκρατία χωρίζεται μεταξύ του προέδρου και της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος εκλέγεται για 

περίοδο 5 ετών. Το φάσμα των πολιτικών κομμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία αποτελείται 

από την αριστερή και τη δεξιά ιδεολογία. Η φύση της αριστεράς σκέψης μπορεί να οριστεί σε 

ιδέες ή κινήματα όπως ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και η οικολογία. Εκπρόσωποι είναι το 

ΑΚΕΛ (κομμουνιστικό κόμμα), η ΕΔΕΚ (σοσιαλιστικό κόμμα) και το Κίνημα Οικολόγων. Το 

χαρακτηριστικό της δεξιάς βασίζεται στη φιλελεύθερη ιδεολογία. Εκπρόσωποι είναι ο ΔΗΣΥ 

(Δημοκρατικός Συναγερμός) και το ΕΛΑΜ. Στο χώρο του κέντρου κινούνται το ΔΗΚΟ 

(Δημοκρατικό Κόμμα), η Αλληλεγγύη και η Συμμαχία. 

 

 

         Εικόνα 12 α και β

 

 

 

 

Η Βουλή αποτελείται 
από 80 βουλευτές. 

 

Το κτίριο της Βουλής 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8n8Plt87bAhWGmLQKHU-zD7cQjRx6BAgBEAU&url=http://tvonenews.com.cy/thn-paraskeyh-sth-boylh-o-fakelos-ths-kyproy-apo-thn-boylh-twn-ellhnwn&psig=AOvVaw1tGwkZs1C56_F180yCPZb5&ust=1528903572977816
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuwY2ZuM7bAhXBaVAKHUTjBaUQjRx6BAgBEAU&url=http://24h.com.cy/2017/11/2023-neo-ktirio-tis-voulis/&psig=AOvVaw1tGwkZs1C56_F180yCPZb5&ust=1528903572977816
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Το κυπριακό πρόβλημα 
 
Μετά την αγορά της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο στο συνέδριο του Βερολίνου 

το 1878, η Κύπρος κατέστη αποικία της Βρετανίας. Ο κυπριακός πληθυσμός, στην 

πλειοψηφία χριστιανικός και ελληνόφωνος, αρχικά δέχθηκε με ενθουσιασμό την 

αλλαγή κυριαρχίας από τουρκική σε βρετανική, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια πιο 

σύγχρονη και φιλική / χριστιανική χώρα που πιθανόν θα αντιμετώπιζε θετικά και το 

αίτημα των Κυπρίων για πολιτική ένωση με την Ελλάδα, που θεωρούσαν μητέρα – 

πατρίδα. Οι Βρετανοί όμως θεωρούσαν την Κύπρο πολύ σημαντική στρατηγικά για το 

στρατιωτικό και διπλωματικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, με 

αποτέλεσμα να μην αποδέχονται καμία πρόταση αύξησης της αυτονομίας της Κύπρου 

ή πολιτικής της σύνδεσης με την Ελλάδα, παρά μόνο σε συνθήκες πολέμου (1914, α’ 

παγκόσμιος πόλεμος) οπότε όμως η Ελλάδα προτίμησε να προσαρτήσει την 

Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη παρά την Κύπρο. Τα επόμενα χρόνια η 

πλειοψηφία του πληθυσμού της Κύπρου με εκπρόσωπο τον αρχιεπίσκοπο (θεσμός 

εθναρχίας) συνέχισε να διεκδικεί την ένωση με την Ελλάδα, διοργανώνοντας μάλιστα 

και δημοψήφισμα όπου η συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε θετικά. Ωστόσο οι ενέργειες 

αυτές αντιμετωπίσθηκαν αρνητικά τόσο από τους Άγγλους κυβερνήτες, όσο και από 

μερίδα Τουρκοκυπρίων, που άρχισαν αν διεκδικούν τη διχοτόμηση του νησιού και 

διπλή ένωση (με Ελλάδα και Τουρκία αντίστοιχα).  

Το 1955, δημιουργήθηκε η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) με 

αρχηγούς τον αρχιεπίσκοπο και μετέπειτα Πρόεδρο της Κύπρου Μακάριο ΙΙΙ και το 

στρατηγό Γρίβα που είχε σκοπό τον ένοπλο αγώνα για την απελευθέρωση από τους 

Άγγλους και την ένωση με την Ελλάδα. Στην οργάνωση μετείχαν κυρίως ελληνοκύπριοι 

κεντρώων και συντηρητικών – δεξιών φρονημάτων, με βοήθεια από στρατιωτικούς 

εκπαιδευμένους στην Ελλάδα. Οι Τουρκοκύπριοι διχάστηκαν απέναντι στο κλίμα αυτό, 

με ορισμένους να διευκολύνουν την ΕΟΚΑ και άλλους να συνεργάζονται με τους 

Άγγλους εναντίον της ή να οργανώνονται σε δικές τους στρατιωτικές οργανώσεις με τη 

βοήθεια της Τουρκίας, όπως η ΤΜΤ (1958). Τελικά μετά από πληθώρα βομβιστικών 

επιθέσεων, μαχών στην ύπαιθρο, δολιοφθορών και διακοινοτικών συγκρούσεων 

επήλθε συμβιβασμός, με τη συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου. Οι Βρετανοί δέχθηκαν να 

αποχωρήσουν από την Κύπρο διατηρώντας μόνο 2 κυρίαρχες βάσεις σε Ακρωτήρι και 
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Δεκέλεια. Αντί ένωσης ή διπλής ένωσης, ιδρύθηκε ανεξάρτητο κράτος με Έλληνα 

Πρόεδρο και Τούρκο Αντιπρόεδρο και συμμετοχή και των 2 κοινοτήτων στην 

κυβέρνηση, τη βουλή, τη δημόσια υπηρεσία, την αστυνομία και το στρατό. Παράλληλα, 

η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίστηκαν ως εγγυήτριες 

δυνάμεις του κυπριακού κράτους. 

Δυστυχώς το κράτος που ιδρύθηκε το 1960 δεν είχε αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

επίλυσης διακοινοτικών διαφορών, ενώ παράλληλα εθνικιστικά στοιχεία και στις 2 

κοινότητες συνέχισαν να έχουν ακραίες θέσεις που οδήγησαν και σε ένοπλη βία, με 

αποτέλεσμα το κράτος να οδηγηθεί πρακτικά σε ακυβερνησία. Στο τέλος του 1963 η 

κατάσταση ήταν τόσο προβληματική που η κυβέρνηση του αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

αποφάσισε να διαλύσει τους δήμους (που είχαν αναλόγως πληθυσμού άλλοτε 

ελληνοκυπριακή και άλλοτε τουρκοκυπριακή ηγεσία) και να προτείνει συνταγματική 

αναθεώρηση σε 13 σημεία, που περιόριζαν τα θέματα για τα οποία απαιτείτο 

συμφωνία των 2 κοινοτήτων για λήψη αποφάσεων. Η ενέργεια αυτή απορρίφθηκε από 

την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους, οδηγώντας σε ένοπλη βία, μέχρι την ανακωχή 

της 30/12/1963, οπότε και χαράχθηκε για πρώτη φορά η πράσινη γραμμή ανάμεσα 

στις 2 κοινότητες στη Λευκωσία. Το 1964 Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν πολύ κοντά 

σε γενικό πόλεμο για την Κύπρο, ενώ έγιναν και βομβαρδισμοί στην Κύπρο από την 

Τουρκική αεροπορία, όμως τα σχέδια ματαιώθηκαν με παρέμβαση της ΕΣΣΔ και των 

ΗΠΑ. Οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από την κυβέρνηση και τη βουλή και άρχισαν 

με την παρότρυνση της Τουρκίας να μετακομίζουν σε συγκεκριμένα χωριά και πόλεις 

(θύλακοι) όπου είχαν τη δυνατότητα να είναι πλειοψηφία. Από το 1964 ως το 1974 οι 

σχέσεις των 2 κοινοτήτων παρέμειναν τεταμένες, με περιόδους διαπραγματεύσεων να 

εναλλάσσονται με περιόδους ένοπλης βίας. 

Στις 15 Ιουλίου 1974 η στρατιωτική χούντα που κυβερνούσε την Ελλάδα από το 1967 

διοργάνωσε πραξικόπημα στην Κύπρο, ανατρέποντας τη νόμιμη κυβέρνηση του 

αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η Τουρκία με αφορμή την ενέργεια αυτή προχώρησε σε 

στρατιωτική επιχείρηση καταλαμβάνοντας το βόρειο ένα τρίτο του νησιού. Μέχρι το 

2004 καμία επικοινωνία βορρά και νότου δεν ήταν εφικτή, ενώ από τότε η επικοινωνία 

επιτρέπεται μέσα από συγκεκριμένα σημεία διέλευσης. Διαπραγματεύσεις για επίτευξη 

λύσης συνεχίζουν να διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.1. ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η οικονομία της Κύπρου παραδοσιακά ανήκει στις πιο αναπτυγμένες στην Ευρώπη. 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν φθάνει στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Παρά 

την οικονομική κρίση του 2013, που οδήγησε σε περιορισμούς στις συναλλαγές, 

μεγάλη μείωση μισθών, αύξηση της ανεργίας και σε κλείσιμο της δεύτερης 

μεγαλύτερης τράπεζας με απώλεια καταθέσεων (bail in), η οικονομία έχει ήδη 

ανακάμψει και η ανεργία έχει  ήδη πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από την περίοδο προ 

της κρίσης (8%). Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το 

ευρώ (μέλος της ευρωζώνης) που αντικατέστησε το παλαιό εθνικό νόμισμα της 

κυπριακής λίρας.  

 

    

                                                                            η εθνική όψη των κερμάτων ευρώ της Κύπρου 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 α και β. Κυπριακό εθνικό νόμισμα παλαιότερα και σήμερα 
 

 

 

 

 

 

Τα παλαιά τραπεζογραμμάτια 

της κυπριακής λίρας, όπως 

εκδίδονταν από την Κεντρική 

τράπεζα σε ελληνική, αγγλική 

και τουρκική γλώσσα. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizyb3Duc7bAhXDLlAKHUhzDKEQjRx6BAgBEAU&url=http://city.sigmalive.com/article/19040/opoios-ehei-kypriakes-lires-akriva-tis-poylaei&psig=AOvVaw3avf7-SGdmUlBmHTOeKvxl&ust=1528904036538296
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8z-Pkuc7bAhUFPVAKHTL_BaIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.newsfilter.gr/2007/12/24/ta-evronomismata-tis-kiprou-ke-tis-maltas/&psig=AOvVaw1_d3eEDIJmnggiz3BRhnIF&ust=1528904108415852
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4.2. ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία το αφορολόγητο εισόδημα έχει οριστεί στις 19000 ευρώ το 

χρόνο. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 480 ευρώ το μήνα, ενώ προστίθενται 

226 ευρώ σε περίπτωση αναπηρίας και 154 για επιδότηση ενοικίου. Ο μέσος μισθός 

φθάνει τα 1058 ευρώ το μήνα, ξεπερνώντας το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

4.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ 

Η Κυπριακή Δημοκρατία διακρίνει τέσσερις τύπους συντάξεων: 

θεσμοθετημένη/γήρατος, αναπηρίας/ανικανότητας, κοινωνική και χηρείας. Η βασική 

προϋπόθεση για τη λήψη συντάξεως γήρατος είναι ηλικία 65 ετών και 33 έτη εργασίας, 

δηλ. συνεισφορά στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων. Εάν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις αυτές, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης μειώνεται καταλλήλως. 

 

4.4. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Οι τιμές των περισσότερων προϊόντων στην Κύπρο είναι ανώτερες από το μέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Μια μέση τιμή ενοικίου για ένα 

διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα, ενώ η τιμή για 1 λίτρο 

βενζίνη η πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται περίπου στο 1.28 ευρώ (Ιούνιος 2018). 

Δυστυχώς οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι πολύ περιορισμένες και έτσι η χρήση 

αυτοκινήτου απαιτείται για τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις. Ακριβή είναι 

επίσης η αγορά ρούχων και υποδημάτων, μιας και τα περισσότερα εισάγονται από το 

εξωτερικό, ενώ πιο οικονομικά είναι τα τρόφιμα και τα φάρμακα. 

 
Εικόνα 14. Μέσο κόστος ζωής σε διάφορες πόλεις συμπ. της Λεμεσού (World Bank, 2016) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr4n5pdjbAhUGbFAKHTdxB08QjRx6BAgBEAU&url=https://cypruspropertygallery.com/en/about-cyprus/why-to-choose-cyprus-for-your-investment-or-residence&psig=AOvVaw3FU1LEQJjCdFyvo6rnK_yC&ust=1529242359358696
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4.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Τα πιο διάσημα προϊόντα της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνουν μια σειρά από 

ιδιαίτερα τρόφιμα, όπως το τυρί χαλούμι και αναρή, το κρασί κουμανταρία, το 

απόσταγμα τριανταφύλλου, το μέλι από χαρούπια και το αλλαντικό λούντζα, τα 

κουπέπια και τα γλυκά λουκουμάδες, λουκούμια και σουσούκο.  

Εικόνα 15 παραδοσιακά τρόφιμα Κύπρου

 

Η Κύπρος είναι επίσης περιφερειακός παραγωγός οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ζιβανιών (80% περιεκτικότητα σε αλκοόλ) 

και ορισμένων τοπικά παρασκευασμένων ειδών μπύρας. Η περιφερειακή μάρκα KEO 

φημίζεται για την ιδιαίτερη γεύση της, ενώ η Κύπρος είναι επίσης η πρώτη χώρα που 

λαμβάνει επίσημη έγκριση για την παρασκευή μπύρας Carlsberg εκτός της χώρας της 

Δανίας. 

 

Εικόνα 16 α και β Παραδοσιακά ποτά της Κύπρου 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr922g8_bAhWC3SwKHfcfC0sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A%3D742%26-V%3Dhall&psig=AOvVaw2v3WVN4KNc_7UsnXqTGb3F&ust=1528923853586583
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6NWehs_bAhWFhSwKHZ81DqEQjRx6BAgBEAU&url=https://keobeer.com.cy/&psig=AOvVaw0KH7opp_r77kS6U56TdI24&ust=1528924631068270
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4.6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Η Κύπρος είναι μια πολύ σημαντική ναυτιλιακή δύναμη, με το εμπορικό της στόλο να 

κυμαίνεται μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκοσμίως. Επιπλέον, η Κύπρος αποτελεί 

σημαντικό κόμβο για ασφαλιστικές, ελεγκτικές και τραπεζικές υπηρεσίες για όλη την 

περιοχή της Νότιας Μεσογείου / Μέσης Ανατολής. Μια άλλη σημαντική βιομηχανία 

είναι ο τουρισμός, με εκατομμύρια τουρίστες να έρχονται κάθε χρόνο για να 

επωφεληθούν από το ωραίο ήλιο και να απολαύσουν τις παραλίες της Πάφου, της 

Λεμεσού ή της Αγίας Νάπας / Πρωταρά / Αμμόχωστο. Τα τελευταία χρόνια, οι 

περισσότεροι τουρίστες φθάνουν από τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, 

άλλες χώρες της ΕΕ και της Αραβίας / Μέσης Ανατολής. 

 

 

               
 

      
 

 

 

 

Εικόνα 17 Παραδείγματα σημαντικών κυπριακών επιχειρήσεων με σύνδεση με διεθνείς 
επενδύσεις είναι ο όμιλος ξενοδοχείων και κρουαζιερόπλοιων Louis, το καζίνο city of 
dreams, η φαρμακευτική βιομηχανία Medochemie και η κοινοπραξία 
υδρογονανθράκων σε συενργασία με εταιρίες όπως η ENI, TOTAL, Noble Energy, 
Exxon Mobil & Shell. 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY7sD87ubbAhVkYJoKHZRECFcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bunniktours.com.au/blog/cruising-greek-islands/&psig=AOvVaw0PwS54qcbveunrZfi7q6cM&ust=1529743017402396
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqpf247-bbAhURyKYKHYc9A4EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.top10casinowebsites.net/news/melco-international-announces-2021-opening-of-cyprus-casino-resort/&psig=AOvVaw02G-YI2_a-ZeLkQW7SMUBW&ust=1529743146143445
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUy5PK7-bbAhWMA5oKHYWUCSQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D4Ig_Q-y1KfM&psig=AOvVaw0fQpcFHbDg-hAtXqu-uILo&ust=1529743182688916
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA04fx7-bbAhXFK5oKHfH9AswQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nsf-journal.hr/online-issues/focus/id/1225&psig=AOvVaw3J3qvvkXMhwdmgxWRdGMP3&ust=1529743233268785
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5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι συνταγματικά  αναγνωρισμένες θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο είναι αυτές των 

Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των Λατίνων (Νόμος περί Κύπρου (Cyprus Act) του 

Αγγλικού Κοινοβουλίου ημερ. 29 Ιουλίου 1960, Μέρος ΙΙ - Προσάρτημα Ε : Δήλωση 

της Βρετανικής Κυβέρνησης αναφορικά με τα Δικαιώματα των Μικρότερων 

Θρησκευτικών Ομάδων στην Κύπρο. Με δημοψήφισμα που έγινε στις 14 Νοέμβριου  

1960, οι Λατίνοι,  ως θρησκευτική ομάδα  (μαζί με τους Μαρωνίτες και τους  

Αρμένιους), επέλεξαν ομαδικά  να ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα  και έκτοτε  

θεωρούνται μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 4 (Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων και 

Πολιτών (Τρόπος Επιλογής ) Νόμος του 1960 – Νόμος 7/1960). Σήμερα, ενώ η Βόρεια 

Κύπρος αποτελεί πατρίδα ενός σημαντικού αριθμού Τουρκοκυπρίων, η πλειονότητα 

των Τουρκοκυπρίων κατοικούν στο εξωτερικό. Η διασπορά αυτή άρχισε να υφίσταται 

μετά την παραχώρηση του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Βρετανική 

Αυτοκρατορία, καθώς αρκετοί Τουρκοκύπριοι μετανάστευσαν πρωτίστως στην 

Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Η 

μετανάστευση αυτή κλιμακώθηκε με αφορμή τις διακοινοτικές ταραχές της δεκαετίας 

του 1960, καθώς οι Τουρκοκύπριοι υποχρεώθηκαν να εγκατασταθούν σε θύλακες στην 

Κύπρο και αρκετοί να μεταναστεύσουν. 

 

     
Εικόνα 18 α και β Συναντήσεις θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwpm5h8_bAhUDfiwKHbaFCScQjRx6BAgBEAU&url=http://anastasiosk.blogspot.com/2017/12/blog-post_299.html&psig=AOvVaw0vB4EIb7rF-0K8NrxEaTYM&ust=1528924953631958
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq0cPYh8_bAhWThqYKHdxiDJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/politiki/215737-ptd-simantiki-i-symvoli-ton-maroniton-stin-kypro&psig=AOvVaw0vB4EIb7rF-0K8NrxEaTYM&ust=1528924953631958
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6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

1η Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά 

6η Ιανουαρίου - Γιορτή των Θεοφανίων 

25η Μαρτίου - Ελληνική Εθνική Γιορτή 

1η Απριλίου - Εθνική Επέτειος 

1η Μαϊου - Εργατική Πρωτομαγιά 

15η Αυγούστου - Κοίμησης της Θεοτόκου 

1η Οκτωβρίου - Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου 

28η Οκτωβρίου - Ελληνική Εθνική Επέτειος 

24η Δεκεμβρίου - Παραμονή Χριστουγέννων* 

25η Δεκεμβρίου - Χριστούγεννα 

26η Δεκεμβρίου - Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 

Καθαρή Δευτέρα (50 μέρες πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα) 

Μεγάλη Παρασκευή  

Δευτέρα του Πάσχα  

Πεντηκοστή – Κατακλυσμός 

 

 

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 19. 7 Ιανουαρίου – Θεοφάνεια 

Χειμερινοί κολυμβητές προσπαθούν να 

πιάσουν το σταυρό που αναπαριστά τη 

βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

7.1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

Τα τυπικά παραδοσιακά νοικοκυριά αποτελούνταν από έναν πατέρα, μια μητέρα και 

τα άγαμα παιδιά τους. Κατά το γάμο, οι γονείς έδιναν στα παιδιά τους ένα μέρος γης, 

αν υπάρχει, μαζί με τα χρήματα και τα είδη οικιακής χρήσης. Παραδοσιακά, ο νυμφίος 

έδινε στο σπίτι και στην οικογένεια της νύφης τα έπιπλα και τα κλινοσκεπάσματα. Αυτή 

ήταν η προίκα, η κατανομή ενός ίσου μέρους της περιουσίας των γονέων στα παιδιά, 

άνδρες ή γυναίκες, τη στιγμή του γάμου και όχι μετά το θάνατο των γονέων. Μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε η υποχρέωση της νύφης να παράσχει το σπίτι. Η 

ιδιοκτησία ενός σπιτιού, δεδομένης της ανεπάρκειας της γης (ιδιαίτερα μετά την 

εισβολή του 1974) και των σημαντικών εξόδων της οικοδόμησης, έγινε ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα για μια γυναίκα που επιθυμούσε να παντρευτεί. Για το λόγο αυτό, ένα 

μεγάλο μέρος των μισθών μιας εργαζόμενης γυναίκας πήγε στην κατασκευή ενός 

σπιτιού, επειδή ο «καλός γάμος» ήταν εξίσου σημαντικός στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 όπως ήταν και στο παρελθόν. 

 

 

7.1.1. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ  

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στοχεύουν 

στη διασφάλιση των καλύτερων συμφερόντων και δικαιωμάτων των παιδιών πριν και 

μετά την υιοθεσία. Οι βασικές ευθύνες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τη 

διαδικασία υιοθεσίας είναι: 

Να διερευνήσει εάν ένα άτομο ή μια οικογένεια είναι επιλέξιμες για να γίνουν 

υιοθετημένοι γονείς. 

Να διασφαλιστεί το καλύτερο συμφέρον των παιδιών μόλις υποβληθεί στο Δικαστήριο 

αίτηση υποβολής αίτησης υιοθεσίας. 

Να υποβάλει στο Συνέδριο έκθεση που να αναφέρει εάν η υιοθεσία είναι προς το 

συμφέρον ενός παιδιού. 

Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη μετά την υιοθεσία. 
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7.2. ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

Η αστικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός έχουν αλλάξει τη στάση απέναντι στον γάμο. Η 

επέκταση του σχολικού συστήματος σήμαινε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια συναντώνται 

από μικρή ηλικία και εκτίθενται στις σύγχρονες ιδέες για τις κοινωνικές και σεξουαλικές 

σχέσεις. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των γυναικών στο εργατικό δυναμικό τους έχει 

επίσης απελευθερώσει από τον αυστηρό γονικό έλεγχο. Σήμερα είναι πλέον δυνατό 

να παντρευτεί κανείς με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή να συζεί νόμιμα με σύμφωνο 

διαβίωσης. 

 

7.3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 

Με πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας έχουν απλουστευθεί οι διαδικασίες ανάθεσης 

κηδεμονίας ανηλίκου σε περίπτωση διαζυγίου. Προβλέφθηκε η εισαγωγή του 

συναινετικού διαζυγίου, προς αποφυγή ακόμη και ψεύτικων αναφορών στο δικαστήριο, 

που προκαλούσαν προβλήματα στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Καθιερώνεται ως 

υποχρέωση των γονιών να διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να επικοινωνεί και με 

τους δύο γονείς. Ρυθμίζεται επίσης ότι η επιμέλεια του παιδιού θα ασκείται από κοινού 

από τους δύο γονείς, ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, αντί της μέχρι σήμερα 

αποδεκτής λύσης ότι η επιμέλεια ασκείται από τη μητέρα. Τέκνο το οποίο γεννήθηκε κατά 

την διάρκεια του γάμου ή μέσα σε ορισμένο αριθμό ημερών, τότε αυτό τεκμαίρεται ότι ως 

πατέρα έχει τον σύζυγο. Το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό, καθώς η πατρότητα τέκνου 

δυνατόν να αμφισβητηθεί δικαστικώς, αν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν συνέλαβε κατά το 

κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ή ήταν αδύνατο να συλλάβει από τον σύζυγο της.  

Αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε έξω από γάμο γίνεται είτε με εκούσια αναγνώριση 

είτε με δικαστική αναγνώριση. Στην περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης απαραίτητη είναι 

η συναίνεση της μητέρας και πραγματοποιείται με ένορκη δήλωση ενώπιον του 

Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου ή με διαθήκη. Από την άλλη, η δικαστική αναγνώριση 

αποτελεί δικαίωμα της μητέρας του τέκνου, του ίδιου του τέκνου αλλά και σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις στον πατέρα ή στον παππού και γιαγιά της πατρικής 

γραμμής. Στην περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης το τέκνο αποκτά τα 

δικαιώματα τέκνου γεννημένου σε γάμο. 
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ένας χαλαρωτικός τρόπος ζωής σε μια μεσογειακή ατμόσφαιρα καθιέρωσε την Κύπρο 

όχι μόνο ως δημοφιλή τουριστικό προορισμό αλλά ως ένα από τα κορυφαία σημεία 

της Ευρώπης για εκπατρισμένους, επιχειρηματίες και συνταξιούχους. Οι Κύπριοι είναι 

πολύ μορφωμένοι και πολύγλωσσοι. Οι επίσημες γλώσσες της Κύπρου είναι ελληνικές 

και τουρκικές, ωστόσο τα αγγλικά είναι ευρέως ομιλημένα και γραπτά και είναι η 

γλώσσα των διεθνών επιχειρήσεων. Τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ρωσικά μιλιούνται 

επίσης ευρέως στο εμπόριο, λόγω του αριθμού των Κύπριων αποφοίτων από 

πανεπιστήμια του εξωτερικού και των εμπορικών δεσμών του νησιού με την 

παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Περισσότερο από ένα μέρος μόνο για χαλάρωση 

στον ήλιο, υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην Κύπρο όλο το χρόνο. 

Από μουσικές συναυλίες και πολιτιστικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, 

θρησκευτικά φεστιβάλ, σε ενημερωτικά συνέδρια όπου μπορείτε να συναντήσετε σαν 

νου. Το Κυπριακό Ράλλυ διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1970 και αποτελεί μέρος 

του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ και του Πρωταθλήματος Ράλλυ της Μέσης 

Ανατολής της FIA και προσελκύει ορδές των λάτρεις των αυτοκινήτων, ενώ το ετήσιο 

Ιστορικό Ράλλυ Κύπρος αντλεί πλήθη από ενθουσιώδεις τους αυτοκινήτου. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Pharos, το Διεθνές 

Φεστιβάλ Κυπριακής Τέχνης που περιλαμβάνει μουσικές, χορευτικές και επιδόσεις, 

καθώς και το διεθνές φεστιβάλ Thalassa, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφικές 

εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές και μουσικές παραστάσεις, εξασφαλίζουν ότι 

υπάρχει κάτι για τα ενδιαφέροντα όλων. 
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8.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στην Κύπρο για την ηλικία των 6-15 ετών και 

περιλαμβάνει δημοτικό σχολείο (6 ετών) και γυμνάσιο (3 έτη) που λειτουργεί τόσο από 

κρατικά όσο και ιδιωτικά σχολεία. Σχεδόν όλα τα παιδιά παρακολουθούν επίσης 

προσχολική εκπαίδευση, διαθέσιμη από την ηλικία των 5 μηνών και μετά. Τα παιδιά 

ηλικίας 15-18 ετών μπορούν να παρακολουθήσουν γενικά ή επαγγελματικά γυμνάσια 

ή να αρχίσουν να εργάζονται. Τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια, τόσο κρατικά όσο 

και ιδιωτικά, προσφέρουν τα διπλώματα, τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους 

(μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για 

άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τόσο παραδοσιακά όσο και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ή συνδυασμός και των δύο. 

 

8.3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Σε αυτήν την ευρέως πατριαρχική κοινωνία, οι άνδρες κατέχουν θέσεις εξουσίας και 

θεωρούνται οι επικεφαλής των αντίστοιχων οικογενειακών μονάδων τους. Σε αντίθεση 

με πολλές χώρες της Βόρειας Αμερικής και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι Κύπριοι 

παραμένουν επίσημοι και σεβαστοί με τους πρεσβυτέρους τους, και υπάρχει ένας 

άγραφος κανόνας που λέει ότι εάν είστε πρεσβύτερος, αξίζετε τον δικαιωματικό 

σεβασμό από τον νεανικό πληθυσμό / μάζα. Για παράδειγμα, οι πρεσβύτεροι συνήθως 

απευθύνονται τυπικά ως Κύριε ή Κυρία, ακολουθούμενοι από το πρώτο τους όνομα.  

 

8.4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΥΦΟΥΣ 

Ο χαλαρός τρόπος ζωής σε μια μεσογειακή ατμόσφαιρα καθιέρωσε την Κύπρο όχι 

μόνο ως δημοφιλή τουριστικό προορισμό αλλά ως ένα από τα κορυφαία σημεία της 

Ευρώπης για εκπατρισμένους, επιχειρηματίες και συνταξιούχους. Οι Κύπριοι είναι 

πολύ μορφωμένοι και πολύγλωσσοι. Οι επίσημες γλώσσες της Κύπρου είναι ελληνικές 

και τουρκικές, ωστόσο τα αγγλικά είναι ευρέως ομιλημένα και γραπτά και είναι η 

γλώσσα των διεθνών επιχειρήσεων. Τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ρωσικά μιλιούνται 

επίσης ευρέως στο εμπόριο, λόγω του αριθμού των Κύπριων αποφοίτων από 

πανεπιστήμια του εξωτερικού και των εμπορικών δεσμών του νησιού. 
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8.5. ΦΑΓΗΤΟ 

Η κυπριακή κουζίνα είναι η κουζίνα της Κύπρου και συνδέεται στενά με την ελληνική 

και τουρκική κουζίνα. έχει επηρεαστεί επίσης από τις βυζαντινές, γαλλικές, ιταλικές, 

καταλανικές, οθωμανικές και μεσοανατολικές κουζίνες. Κρέατα ψημένα πάνω από 

κάρβουνο είναι γνωστά ως σούβλα, το όνομά προέρχεται από τα σουβλάκια στα οποία 

είναι προετοιμασμένα. Συνηθέστερα πρόκειται για σουβλάκι χοιρινό ή κοτόπουλο και 

σεφταλιά, αλλά σερβίρονται επίσης ψητό χαλλούμι, μανιτάρια και λουκάνικο. Είναι 

συνήθως τυλιγμένα σε πίτα ή σε ένα λεπτό ψωμί, μαζί με μια σαλάτα από λάχανο, 

μαϊντανό, και ωμά κρεμμύδια, ντομάτες και αγγούρι σε φέτες. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 Παραδοσιακά κυπριακά πιάτα – σεφταλιές, σουβλάκια, 

κούπες, μουσακάς, αφέλια, κολοκάσι, κουπέπια, φλαούνα και χαλούμι. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGvKOYsNjbAhWyxaYKHR9cCngQjRx6BAgBEAU&url=http://www.eprovoli.com/kipriaki-paradosiaki-kouzina/&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqvuOvsNjbAhUFYpoKHSynAWoQjRx6BAgBEAU&url=http://kipriakaparadosiakafagita.blogspot.com/&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHhKqesdjbAhUCCpoKHbcSB2AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3x8jJsNjbAhUHJJoKHWdJCvoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.asproylas.gr/recipe/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ4ebosNjbAhVHIpoKHVJ1DWAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6ZXtsdjbAhWEK5oKHbrtCWkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dxl9vSTc8lsM&psig=AOvVaw2veQYzUYy_zsjGPETGs8o3&ust=1529245571697965
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO1ur8sNjbAhWrxKYKHZJ3DiEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.katokopia.net/page-63.html&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw8IiGsdjbAhUBM5oKHZL_DtIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.inout.gr/showthread.php?t%3D59068&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimjfizsdjbAhVpApoKHakxCLMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
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9.1. ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

Οι Κύπριοι είναι σε νησιωτική εποχή, πράγμα που σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί 

να είναι λίγο πιο πίσω από ό, τι συνηθίζατε στο σπίτι. Δεν είναι ασυνήθιστο οι 

συνεδριάσεις και τα ραντεβού να καθυστερούν 30-45 λεπτά, ενώ σχεδόν αναμένεται 

καθυστέρηση μιας ώρας για κοινωνική δέσμευση οποιουδήποτε είδους. Έτσι 

χαλαρώστε και χαράξτε το ρολόι στις διακοπές σας. Ο λαός της Κύπρου είναι 

περήφανος για τη φιλοξενία του. Αυτό σημαίνει ότι αν σας προσφερθεί ένα ποτό ή ένα 

κομμάτι φαγητού, θεωρείται αγενές να αρνηθείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ακόμη και αν δεν το θέλετε, θα πρέπει πάντα να δεχτείτε ένα μικρό δείγμα που να 

φαίνεται ευγενικό και όχι αγενές στον οικοδεσπότη σας. Μεταξύ στενών φίλων 

(ανδρών-γυναικών και γυναικών-γυναικών, αλλά όχι ανδρών-ανδρών) θα δείτε τους 

Κύπριους να χαιρετούν φιλώντας σε κάθε μάγουλο, ένα πολύ ευρωπαϊκό στιλ 

χαιρετισμού. Οι άνδρες και οι γνωστοί τείνουν να χαιρετούν με απλή χειραψία. . Εάν 

είστε προσκεκλημένοι στο σπίτι ενός Κύπριου κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, 

θεωρείται ευγενικό να φέρετε μαζί σας ένα δώρο φιλοξενουμένων ή οικοδεσποτών για 

να δείξετε τις ευχαριστίες σας. 

 

 

9.2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

Ο συνδυασμός του ήλιου, του νερού και του αθλητισμού είναι αυτό που πολλοί 

θεωρούν την απόλυτη δραστηριότητα των διακοπών - και υπάρχουν πολλά γύρω από 

αυτό, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Το ποικίλο τοπίο του νησιού μας προσφέρει μια επιλογή από δραστηριότητες όπως 

πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, εκδρομές για σαφάρι ή παρατήρηση πουλιών. Τα 

δημοφιλέστερα και πιο ακραία αθλήματα περιλαμβάνουν το αλεξίπτωτο με αλεξίπτωτο, 

αλεξίπτωτο, καθώς και καταδύσεις, θαλάσσιο σκι, ιστιοπλοΐα, κανό, ποδηλασία σε 

πεντάλ, αλεξίπτωτο και ιστιοπλοΐα.  
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Το πιο αγαπημένο ομαδικό άθλημα στην Κύπρο είναι το ποδόσφαιρο, με χιλιάδες 

οπαδών, κυρίως άνδρες, να υποστηρίζουν τις μεγάλες ομάδες του τόπου: ΑΠΟΕΛ, 

Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Απόλλωνας. Παράλληλα, σημαντικοί Κύπριοι αθλητές 

έχουν διακριθεί τα τελευταία χρόνια σε αθλήματα όπως το τένις (Μάρκος Παγδατής), 

η ιστιοπλοΐα (Παύλος Κοντίδης) και η σκοποβολή (Γεώργιος Αχιλλέως). 

Μάρκος Μπαγδατής 

 

 

Παύλος Κοντίδης 

 

 

Γεώργιος Αχιλλέως 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Διάσημοι Κύπριοι Αθλητές 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7r7mMr9jbAhUSb5oKHScyCFQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.baghdatis.com/&psig=AOvVaw16E3TOQStgFWTZLa6WQlTu&ust=1529244830306119
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl45mpr9jbAhXpIpoKHfLuCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://dialogos.com.cy/blog/pagkosmios-protathlitis-o-pavlos-kontidis/&psig=AOvVaw1uYKNfLeN6dqiM6BhWQeR4&ust=1529244877736867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCnLH0rtjbAhVkIpoKHbokDJYQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Achilleos&psig=AOvVaw3M-ZotuvsxJT9XWfp6XbKM&ust=1529244766861858
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II. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Tο Σύστημα Υγείας της χώρας μας θεωρείται ετεροχρονισμένο χωρίς να υπάρχει 

κάποιο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας και με τις υπηρεσίες να παρέχονται από το 

Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Οι δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί 

από 4,42% το 2004 σε 6.5% το 2014. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας το 2014 κάλυπταν 

το 45,2% των συνολικών δαπανών υγείας καθιστώντας τις ως ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά στην ΕΕ, με μέσο όρο 76,2%. Αντίθετα, το ποσοστό δαπανών του ιδιωτικού 

τομέα το 2014 ανήλθε στο 54,8% των συνολικών δαπανών υγείας και είναι πολύ 

ψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (23,8%). 

Το σύστημα υγείας της Κύπρου αποτελείται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. 

Ανάλογα με οικονομικές του αποδοχές ο κάθε πολίτης καθορίζεται αν είναι δικαιούχος 

των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. 

Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται από τα έξι (6) κύρια περιφερειακά νοσηλευτήρια και 

ένα (1) παιδιατρικό/γυναικολογικό νοσηλευτήριο, δύο (2) μικρά αγροτικά νοσηλευτήρια 

και σαράντα τρία (43) κέντρα υγείας, καθώς επίσης και από διακόσια τριάντα πέντε 

(235) υπό-κέντρα με περιοδεύοντες ομάδες ιατρών. 

Ο ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους 

ασθενείς και από εθελοντική ασφάλιση υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας του τομέα αυτού 

παρέχονται από κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοσοκομεία, πολυκλινικές, κλινικές, 

διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία και ανεξάρτητους επαγγελματίες, τα οποία υπάγονται 

στον έλεγχο, ρύθμιση και αδειοδότηση του Υπουργείου Υγείας 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=

6732. 

 

 

 

 

 

 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732
http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732
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10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

10.1. ΑΡΧΕΣ 

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, 

να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής 

προσφοράς μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες.  

ΟΡΑΜΑ  

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους.  

ΑΞΙΕΣ  

A. Αξίες σε σχέση με την προσφορά προς την κοινωνία   

i. Κοινωνική προσφορά: Παροχή υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την 

κοινωνία ευρύτερα, με σεβασμό προς τις ανάγκες τους και με γνώμονα τη συλλογική 

ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη του δημοσίου 

συμφέροντος και την επένδυση στις μελλοντικές γενεές. 

 ii. Ισότητα στην υγεία: Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και συστημάτων που 

να εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και να 

διασφαλίζουν ίσα δικαιώματα και μεταχείριση, μακριά από κάθε είδους διακρίσεις.   

iii. Ποιότητα στην υγεία: Αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της δομής, των διαδικασιών και των 

αποτελεσμάτων, με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, ώστε να 

επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο όφελος με το μικρότερο κόστος για τον ασθενή.    

iv. Βελτίωση ποιότητας ζωής με έμφαση στην πρόληψη: Φροντίδα υγείας με έμφαση 

στην παροχή υπηρεσιών και στην ανάπτυξη προγραμμάτων που να προλαμβάνουν 

τις ασθένειες, να βελτιώνουν και να προάγουν την ανθρώπινη υγεία.    

B. Εσωτερικές Αξίες του Οργανισμού   

i. Αριστεία: Οργάνωση εργασιών και ανάπτυξη προγραμμάτων, με στόχο την 

προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της νέας τεχνολογίας, για διεύρυνση της 
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επιστημονικής γνώσης και ανάπτυξη κουλτούρας αριστείας στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

 ii.  Ακεραιότητα: Καθορισμός και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στη βάση 

του περί δικαίου αισθήματος, με γνώμονα τις αρχές της εκτίμησης, της δικαιοσύνης, 

της αναλογικότητας, της καλής πίστης και της διακριτικότητας.    

iii. Αποδοτικότητα: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (προϋπολογισμού, 

εξοπλισμού, υποδομής, ανθρώπινου δυναμικού), για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών 

υγείας προς τους πολίτες. 

iv.   Επαγγελματισμός: Συμπεριφορά του προσωπικού, κατά τρόπο που να εμπνέει 

εμπιστοσύνη και ωριμότητα, με σεβασμό στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, 

στις απόψεις των συνεργατών του και στα δικαιώματα του πολίτη. 

v. Σεβασμός: Ανάπτυξη των αρχών της εκτίμησης, της υπευθυνότητας, της 

εμπιστευτικότητας και της τήρησης των Νόμων και Κανονισμών, με την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, τόσο στην επικοινωνία με τους συναδέλφους όσο και στην 

επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών.  

vi. Ομαδικότητα: Ανάπτυξη της συλλογικής εργασίας μεταξύ του προσωπικού, στη 

βάση ενός διαδραστικού και εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας προς όφελος 

του πολίτη, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολο.  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το Σύστημα Υγείας της χώρας μας θεωρείται ετεροχρονισμένο χωρίς να υπάρχει 

κάποιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Οι δημόσιες δαπάνες 

υγείας καλύπτουν το 43% των συνολικών δαπανών υγείας, αντιπροσωπεύοντας έτσι 

ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, ενώ το 6,9% των δημόσιων δαπανών 

διοχετεύεται στην υγεία,  ποσοστό επίσης πολύ χαμηλό σε σχέση με το μέσο όρο της 

ΕΕ που είναι 15,8%. Τέλος, το ποσοστό των δαπανών υγείας που καλύπτεται από ιδία 

συνεισφορά των ασθενών ανέρχεται στο 49,4% , με τον μέσο όρο της ΕΕ να κυμαίνεται 

σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό του ύψους του 14%. 

Ο δημόσιος τομέας τυγχάνει διαχείρισης από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι 

αρμόδιο για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους 

δικαιούχους και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το δημόσιο προϋπολογισμό. Οι 
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υπηρεσίες υγείας παρέχονται από τα έξι κύρια περιφερειακά νοσηλευτήρια και το ένα 

παιδιατρικό / γυναικολογικό νοσηλευτήριο, τα δύο μικρά αγροτικά νοσηλευτήρια και τα 

43 κέντρα υγείας, καθώς επίσης και από τα 235 υπό-κέντρα με περιοδεύοντες ομάδες 

ιατρών. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει σχέδιο παροχής οικονομικής 

αρωγής για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στο δημόσιο τομέα, υπό 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Στην παρούσα χρονική περίοδο, ο 

προϋπολογισμός για δημόσιες υπηρεσίες υγείας επιβαρύνεται λόγω της αυξημένης 

ζήτησης, τη στιγμή που η οικονομική κρίση εντείνει τα προβλήματα με αρνητικές 

συνέπειες για τον ίδιο τον πληθυσμό.   

Η παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα χρηματοδοτείται από τους ίδιους 

τους ασθενείς και από την εθελοντική ασφάλιση υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας του τομέα 

αυτού παρέχονται από κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοσηλευτήρια, πολυκλινικές, 

κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία και ανεξάρτητους επαγγελματίες, οι οποίες 

υπάγονται στον έλεγχο, ρύθμιση και αδειοδότηση του Υπουργείου Υγείας.    

Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση 

και τη ρύθμιση του τομέα της υγείας στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται, 

στοχεύοντας έτσι στη βέλτιστη λειτουργία του.   

Με βάση τα πιο πάνω, αλλά και τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το Μνημόνιο 

με την Τρόικα, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει στην ετοιμασία και εφαρμογή 

ενός οδικού χάρτη για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που πρέπει υλοποιηθούν και 

οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα:   

i. Εισαγωγή Εθνικού Συστήματος Υγείας.     

ii. Αυτονόμηση και αναδιάρθρωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των 

δημόσιων υπηρεσιών υγείας.  

iii. Ενίσχυση και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth). 

iv. Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Υγείας.  

v. Αναδιάρθρωση των συνδεδεμένων Οργανισμών.   

vi. Μεταρρυθμίσεις στον τομέα των Φαρμάκων.  

vii. vii.  Αναθεώρηση της Νομοθεσίας.   

 Εκτός από τη διαχείριση του Συστήματος Υγείας της χώρας, η Διοίκηση του 

Υπουργείου Υγείας διασφαλίζει και τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας μέσω 
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της υλοποίησης πιο κάτω δραστηριοτήτων: - Συντονισμός της Στρατηγικής σε θέματα 

Πολιτικής (ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση). - Οργάνωση και Λειτουργία 

Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. - Ενίσχυση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Σχέσεων. - Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth). 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) 

Το ΓεΣΥ είναι ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο θα 

κατατίθενται εισφορές ή/και άλλα έσοδα, τα οποία θα διοχετεύονται ως αποζημίωση 

στους παροχείς φροντίδας υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, κλινικά εργαστήρια, 

φαρμακοποιούς, νοσηλευτήρια, κ.ά.) για να παρέχουν υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίοδος έναρξης του του 

εθνικού  συστήματος υγείας την 01/01/2019. 

Ποιος είναι ο στόχος του ΓεΣΥ; 

Στόχος του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ο σχεδιασμός και παροχή ενός 

σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος υγείας που θα ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του πολίτη, αντανακλώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις και 

πραγματικότητες.  

Ποιες βασικές αρχές διέπουν το ΓεΣΥ; 

Το ΓεΣΥ έχει σχεδιαστεί για να είναι καθολικό, κοινωνικό, αλληλέγγυο, ολοκληρωμένο 

και προσβάσιμο.  

● Καθολικό σημαίνει ότι συμμετέχουν, συνεισφέροντας, όλοι οι εργαζόμενοι ή με 

εισόδημα. 

● Κοινωνικό, ότι καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό, χωρίς εξαιρέσεις, διακρίσεις και 

ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας.  

● Αλληλέγγυο σημαίνει ότι οι συνεισφορές καθορίζονται στη βάση των εισοδημάτων, 

ανεξάρτητα από τις ανάγκες που έχει ή θα έχει ο δικαιούχος σε υπηρεσίες υγείας.  

● Ολοκληρωμένο σημαίνει ότι το σύστημα υγείας καλύπτει όλες τις βασικές υπηρεσίες 

υγείας με δυνατότητα συμμετοχής όλων των παροχέων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και 

τον δημόσιο τομέα. 
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● Προσβάσιμο σημαίνει ότι το σύστημα υγείας θα επιτρέπει στον δικαιούχο ασθενή να 

επιλέγει ελεύθερα τον παροχέα που θα του προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας υγείας, 

χωρίς εμπόδια ή περιορισμούς.  

Η διαχείριση του ΓεΣΥ είναι ευθύνη του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ;   

Δικαιούχοι του ΓεΣΥ είναι όλοι οι πολίτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και εμπίπτουν σε μια από 

τις πιο κάτω κατηγορίες: 

(α) Κύπριοι πολίτες  

(β) Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν και εργάζονται ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα 

μόνιμης διαμονής.  

(γ) Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι πληρούν τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας.  

 (δ) Τα εξαρτώμενα των πιο πάνω. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Το ποσοστό για τον κάθε εργαζόμενο, αυτό δηλαδή που ο ίδιος θα καταβάλλει στο 

ταμείο του ΓεΣΥ θα είναι 2,65% (επί των εισοδημάτων του). Ο εργοδότης του, θα 

πρέπει να καταβάλλει ένα άλλο 2,9%. Ακόμα και να προσθέσουμε τα ποσοστά 

εργαζομένων και εργοδοτών, δεν ξεπερνάμε το 6% αλλά όπως και να έχει το ζήτημα 

στην πράξη, σε ευρώ δηλαδή για τον μέσο μισθό των €1.200 ο εργαζόμενος θα 

πληρώνει €31,80 και ο εργοδότης άλλα €34,80. Σύνολο €66,60 για πλήρη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στο ΓεΣΥ καταβάλλονται συμπληρωμές; 

Οι συμπληρωμές είναι προκαθορισμένα ποσά, τα οποία ο πολίτης θα γνωρίζει εκ των 

προτέρων, και καταβάλλονται στον πάροχο κατά τη λήψη των υπηρεσιών υγείας από 

τον δικαιούχο, όπως π.χ. επισκέψεις σε ιατρούς, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις. 

Οι συμπληρωμές αποτελούν μέτρο το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα εθνικά συστήματα 

υγείας και στόχο έχει να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση από τους δικαιούχους 

υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το σύστημα, να ελέγξει την κατάχρηση και να 

συγκρατήσει το κόστος του συστήματος χωρίς να επηρεάζει την πρόσβαση, όπου είναι 

απαραίτητη, εφόσον για τις συμπληρωμές θα υπάρχει οροφή.  
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10.2. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας: 

1. Από προσωπικούς γιατρούς εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας. 

2. Από ειδικούς γιατρούς περιλαμβανομένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας. 

3. Κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις και εξειδικευμένες βιοϊατρικές εργαστηριακές 

εξετάσεις. 

4. Χορήγηση φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υγειονομικών ειδών, 

τα οποία θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο. 

5. Κατ’ εξαίρεσιν και υπό προϋποθέσεις θα χορηγούνται είδη που δεν περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο. 

* Φροντίδα Υγείας από νοσηλευτές και μαίες. 

* Ανακουφιστική φροντίδα Υγείας. 

* Φροντίδα από άλλους επαγγελματίες Υγείας. 

* Ενδονοσοκομειακή φροντίδα. 

* Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα σε δικαιούχους μέχρι το 16ο έτος ηλικίας. 

* Ιατρική αποκατάσταση περιλαμβανομένης και της προμήθειας ορθοπεδικών ειδών. 

* Κατοίκον επισκέψεις. 

* Μεταφορά με ασθενοφόρο. 

* Φροντίδα σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών. 

* Δεν περιλαμβάνεται χρόνια ψυχιατρική ιδρυματική φροντίδα, η οποία παρέχεται 

δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Βιβλιογραφία  

https://www.moh.gov.cy 
 
 
 
 
 
 

https://www.moh.gov.cy/
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10.3. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 

Η πολιτική για το Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και Εμβολιασμών Ενηλίκων στην 

Κύπρο καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας τις σχετικές συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και ειδικότερα του Εκτεταμένου 

Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕ).  

Τελευταία Αναθεώρηση του Σχήματος Εμβολιασμών έγινε το 2012. 

Το Πρόγραμμα Παιδικών Εμβολιασμών στην Κύπρο διαμορφώνεται και 

αναπροσαρμόζεται επίσης ανάλογα με την επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων, 

το επίπεδο υγιεινής και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας, καθώς και τα 

Διεθνή επιστημονικά δεδομένα. Με βάση το πρόγραμμα αυτό, παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας καλύπτονται με εμβόλια κατά των μεταδοτικών ασθενειών που 

μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη Δημόσια Υγεία. 

 

 

 

 

Εικόνα 22. Εμβολιαστική κάλυψη τετάνου – διφθερίτιδας-κοκκύτη στην Κύπρο 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKtdKM9ObbAhXiO5oKHSxuApoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/topika/213250-exaplonetai-pagkosmios-to-kinima-kata-ton-emvolion-efthase-kai-stin&psig=AOvVaw2MQSSnVdT84VXHzPgp5sBy&ust=1529744392631886
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11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ 

11.1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας 

υγείας η οποία να είναι οικονομικά αποδοτική και συνεχής. Κύριος στόχος της 

μεταρρύθμισης στον Τομέα της Υγείας είναι η διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής και 

αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων για την υγεία των πολιτών, με 

προτεραιότητες που καθορίζονται με βάση τις ανάγκες των ασθενών για την επίτευξη 

των καλύτερων αποτελεσμάτων στην υγεία. 

Λεπτομέρειες για τη δραστηριότητα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

i. Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας με ορθολογική διαχείριση και 

κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.ά.), 

παροχή των αναγκαίων αναλωσίμων, μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και 

κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού. 

ii. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας για θεραπεία, προαγωγή και πρόληψη , 

παραπομπή σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε άλλες 

υπηρεσίες υγείας όπως η οδοντιατρική και ψυχιατρική φροντίδα κ.α.. 

iii. Παροχή φροντίδας υγείας στις κοινότητες (επισκέψεις σε Στέγες και Λέσχες 

Ηλικιωμένων κ.α.). 

iv. Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, π.χ. κάπνισμα, οινόπνευμα, 

διατροφή, σωματική άσκηση κ.α. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών, οι Νοσηλευτές Γενικής 

Νοσηλευτικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής, οι Μαίες και οι Επισκέπτες/τριες Υγείας 

συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας μέσα από προγράμματα πρόληψης και 

αποκατάστασης στην Κοινότητα, αυτόνομα και σε συνεργασία με άλλους 

επαγγελματίες υγείας. Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

παρέχονται στα Αστικά και Αγροτικά Κέντρα Υγείας, στα Κέντρα Προστασίας 

Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού, στα Κέντρα Εμβολιασμού, στα Δημόσια σχολεία, 

από την Υπηρεσία Κατ’ οίκον Νοσηλείας, την Υπηρεσία Κατ’ οίκον Νοσηλείας Ατόμων 

με Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής, στις Φυλακές και στα Αεροδρόμια. 

Η υπηρεσία της κοινοτικής νοσηλευτικής ως μέρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, δραστηριοποιείται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Σε κάποιες περιοχές είναι 
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δεν έχει αρκετό προσωπικό και έτσι η δράση της περιορίζεται. Παρέχει υπηρεσίες κατ’ 

οίκον φροντίδας υγείας και αγωγή υγείας. Διενεργούν όλες τις κλινικές νοσηλευτικές 

πράξεις σύμφωνα με τη νομοθεσία. Συνεργάζονται όπου χρειάζεται και με άλλους 

επαγγελματίες υγείας. 

Επίσης υπάρχει και η υπηρεσία της σχολικής νοσηλευτικής όπου είναι και η πιο παλιά 

χρονικά ανεπτυγμένη υπηρεσία σχετικά με την κοινοτική νοσηλευτική. 

Ο στόχος της Σχολιατρικής Υπηρεσίας είναι να βελτιώσει το επίπεδο υγείας 

(σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής), να προφυλάξει από ασθένειες και 

να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης των παιδιών στη σχολική ηλικία. Η 

Υπηρεσία στελεχώνεται με Επαγγελματίες Υγείας, όπως είναι οι Επισκέπτριες Υγείας 

και οι Ιατροί (Παιδίατροι, Γενικοί Ιατροί). 

Η Υπηρεσία καλύπτει όλα τα Δημόσια σχολεία (Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) 

που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι Υπηρεσίες της Σχολιατρικής Υπηρεσίας περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 

Ι. Ιατρική εξέταση των παιδιών στις τάξεις Α΄ και Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ 

Λυκείου. 

ΙΙ. Ετήσια ιατρική εξέταση των αθλητών της Μέσης Εκπαίδευσης και κάλυψη των 

αγώνων της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. 

III. Παρακολούθηση όλων των παιδιών που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, 

όπως παχυσαρκία, φύσημα καρδιάς, σκολίωση, κύφωση, άγχος, εθισμό, κάπνισμα 

κλπ. Παραπομπή παιδιών σε άλλη ειδικότητα για διάγνωση, θεραπεία και 

παρακολούθηση εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο. 

IV. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο κατά την 

εξέταση ρουτίνας. 

V. Προώθηση υγιεινού τρόπου διαβίωσης μέσω ενημερωτικών προγραμμάτων και 

διαλέξεων σε θέματα εφηβείας, AIDS, εθιστικών ουσιών, ατυχημάτων, υγιεινής 

διατροφής, άσκησης κ.λ.π. 

VI. Εμβολιαστική κάλυψη του μαθητικού πληθυσμού. 
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10.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Όσον αφορά στη Νοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας, οι Υπηρεσίες αυτές, παρέχονται 

από 6 Γενικά Νοσοκομεία (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος Γ, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Γενικό 

Νοσοκομείο Πάφου, Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου) και 2 Αγροτικά Νοσοκομεία ( 

Κυπερούντας και Πόλης Χρυσοχούς). Τα πιο πάνω Νοσοκομεία, είναι διαφορετικά σε 

μέγεθος και κτηριακή υποδομή, εξυπηρετούν διαφορετικό αριθμό πληθυσμού, και 

έχουν διαφορές ως προς τις ειδικότητες που διαθέτουν . 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο Δημόσιο Νοσηλευτήριο 

και αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για ειδικότητες και υπό-ειδικότητες που δεν 

παρέχονται από άλλα Νοσηλευτήρια (Καρδιοχειρουργική, Νευροχειρουργική 

κ.α.). 

 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2014, πέραν των 80.000 

ασθενών έχουν νοσηλευθεί για θεραπεία, διενεργήθηκαν 31.500 εγχειρήσεις, 

2.100.000 επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία και περίπου 400.000 επισκέψεις 

στα ΤΑΕΠ. 

 Ο συνολικός αριθμός των κλινών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων είναι 1.420 

(χαμηλότερος κατά αναλογία πληθυσμού από το μέσο όρο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η πληρότητά τους είναι αρκετά υψηλή, ξεπερνώντας 

το 97%, με αποτέλεσμα κατά περιόδους να παρατηρείται έλλειψη κλινών. 

 Πέραν των πιο πάνω, λόγω της οικονομικής κρίσης και της στροφής του 

Κύπριου πολίτη προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, υπάρχουν μεγάλες λίστες 

αναμονής για διάφορες Ειδικότητες, όπως είναι η Οφθαλμολογία, η 

Ορθοπεδική, η Γενική Χειρουργική και η Νευροχειρουργική, καθώς επίσης και 

για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, όπως είναι η μαγνητική και η αξονική 

τομογραφία. 
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11. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων που λόγω σωματικής αναπηρίας δεν έχουν εύκολη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με τις πιο κάτω δράσεις:  

• Παρεμβάσεις σε τομεοποιημένη περιοχή ευθύνης για διασφάλιση της θεραπευτικής 

συνέχειας με κατ’ οίκον επισκέψεις. 

 • Εφαρμογή νοσηλευτικών διεργασιών με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για πιο 

ποιοτικές παρεμβάσεις που αφορούν στη νοσηλευτική διάγνωση και πρακτική. 

 • Συμβουλευτική Εργασία: Συμβουλευτική Υγείας, Συμβουλευτική Διαβήτη, Αγωγή 

Υγείας, Παρεμβάσεις σε Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων, Κέντρα Ημέρας, 

Διασυνδετική/Συμβουλευτική Υπηρεσία κ.ά.  

• Οι δράσεις είναι ανθρωποκεντρικές με στόχο την κινητοποίηση των ατόμων, 

κοινοτήτων με παρεμβάσεις όχι μόνο για θεραπεία, αλλά και για πρόληψη επιπλοκών 

με εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να γίνουν ικανά: 

 – Να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται τα προβλήματά τους. 

 – Να ξεπερνούν τα εμπόδια για βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. 

 – Να μεγιστοποιήσουν τα επίπεδα της λειτουργικής τους αυτονομίας 

Συμβουλευτική/καθοδήγηση των ασθενών για αξιοποίηση άλλων υπηρεσιών και 

διευκόλυνση ώστε να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους (π.χ. απαραίτητο 

εξοπλισμό, αναλώσιμα, σύνδεση με τις απαραίτητες υπηρεσίες όπως Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας, αξιολόγηση και οργάνωση, κ.ά.). 

 • Συμβουλευτική/καθοδήγηση των οικογενειών σε περιοχές που δεν καλύπτονται από 

την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας. 

 • Τηλεφωνική συμβουλευτική/καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών που δεν 

καλύπτονται από την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας 

Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Υγείας 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/

$file/%CE%9D%CE  

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
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12. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται από 38 Κέντρα Υγείας (Αστικά και 

Αγροτικά) , τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται και από τα 

Εξωτερικά Ιατρεία όλων των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων. Τα Κέντρα αυτά, 

στελεχώνονται από Επαγγελματίες Υγείας όπως Ιατρούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες 

Υγείας και άλλο βοηθητικό προσωπικό. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν 

Ιατρική εξέταση, προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας και προγράμματα 

ανίχνευσης και έγκαιρης διάγνωσης , όπως είναι η σχολική υγιεινή, οι εμβολιασμοί και 

η κοινοτική Νοσηλευτική. 

Η Επείγουσα Φροντίδα Υγείας παρέχεται σε όλα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια από τα 

Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και η Προνοσοκομειακή 

Φροντίδα Υγείας από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, τα οποία εδρεύουν είτε στα 

Δημόσια Νοσηλευτήρια, είτε σε Σταθμούς Ασθενοφόρων. 

Η Υπηρεσία ασθενοφόρων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανταπόκρισης για παροχή 

άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε χρειαστεί, καθώς και η ασφαλής και ταχεία μεταφορά τους με 

ασθενοφόρα σε κατάλληλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

 Τα εξωτερικά ιατρεία στα δημόσια νοσοκομεία εργάζονται από τις 7:30 το πρωί 

μέχρι τις 3 το απόγευμα. Το τμήμα των πρώτων βοηθειών εργάζεται όλο το 

24ωρο. Στο τμήμα των πρώτων βοηθειών μπορούν να ζητήσουν υπηρεσία όλοι 

οι πολίτες ανεξαρτήτων αποδοχών, καταβάλλοντας το τίμημα των 10 ευρώ. Για 

επίσκεψη σε γενικό ιατρό πληρώνουν 3 ευρώ και για ειδικότητα 6 ευρώ.  

 Τα κέντρα υγείας και η δομή της κοινοτικής νοσηλευτικής επίσης λειτουργούν 

από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. 

 Η υπηρεσία της σχολικής νοσηλευτικής και το τμήμα εμβολιασμού είναι δωρεάν. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ  

 Η πολιτική για το Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και Εμβολιασμών 

Ενηλίκων στην Κύπρο καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας τις 

σχετικές συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και ειδικότερα 

του Εκτεταμένου Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕ).  

 Τελευταία Αναθεώρηση του Σχήματος Εμβολιασμών έγινε το 2012. 

 Το Πρόγραμμα Παιδικών Εμβολιασμών στην Κύπρο διαμορφώνεται και 

αναπροσαρμόζεται επίσης ανάλογα με την επιδημιολογία των λοιμωδών 

νοσημάτων, το επίπεδο υγιεινής και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 

χώρας, καθώς και τα Διεθνή επιστημονικά δεδομένα. Με βάση το πρόγραμμα 

αυτό, παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καλύπτονται με εμβόλια κατά 

των μεταδοτικών ασθενειών που μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για 

τη Δημόσια Υγεία. 

 

Εικόνα 23. Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών Κύπρου 
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13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Τα συστήματα νοσηλευτικής φροντίδας που υπάρχουν στην Κύπρο είναι: 

Συστήματα ενδονοσοκομειακής νοσηλευτικής φροντίδας που καλύπτουν ολόκληρη την 

Κύπρο (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Μακάρειο Νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο 

Λεμεσού, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, Γενικό 

Νοσοκομείο Αμμοχώστου) 

Συστήματα ενδονοσοκομειακής νοσηλευτικής φροντίδας ψυχικής υγείας  

Νοσοκομείο Αθαλάσσας στη Λευκωσία  

Ψυχιατρική Κλινική Λευκωσίας, Ψυχιατρική Κλινική Λεμεσού 

Ενδονοσοκομειακή νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων για ψυχιατρικά 

προβλήματα  

Εξωτερικά ιατρεία παρακολούθησης προβλημάτων ψυχικής υγείας  

Κοινοτική φροντίδα στο σπίτι για άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα  

Κοινοτική / Φροντίδα στο σπίτι Παγκύπρια  

Κοινοτική φροντίδα παρηγορητική φροντίδα (ΠΑΣΥΚΑΦ/Αντικαρκινικός) 

Προνοσοκομειακή επείγουσα νοσηλευτική  

Προηγμένη νοσηλευτική πρακτική  

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Τομέας Εκπαίδευσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

Υπουργείο Υγείας)  

Σχολιατρική υπηρεσία  

Πρόγραμμα ασθενοφόρων. 



 

42 

 

Σύστημα Νοσηλευτικής Φροντίδας στις Φυλακές  

Σύστημα Νοσηλευτικής Φροντίδας Προαγωγής Υγείας  

Σύστημα Νοσηλευτικής Διοίκησης 

13.1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  

 

Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος, 1(Ι) του 2012 Ν. 214 του 1988 

 

Η αποστολή της Νοσηλευτικής, που ουσιαστικά είναι η προσφορά ποιοτικής 

νοσηλευτικής φροντίδας επιτυγχάνεται δια μέσου ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών 

μέσα από τις διάφορες εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήμης. Στόχος τους είναι η 

κάλυψη των αναγκών υγείας του ανθρώπου σε όλο τον κύκλο της ζωής του, στα 

νοσοκομεία, στα διάφορα κέντρα υγείας και αποκατάστασης, αλλά και στην κοινότητα  

Οι βασικοί τομείς προσφοράς Νοσηλευτικής Φροντίδας, είναι:  

 Η πρόληψη της ασθένειας και η προαγωγή της υγείας 

 Η θεραπεία και η αποκατάσταση 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 Τετραετές πρόγραμμα το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Νοσηλευτικής  

και του τίτλου «Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής» και παρέχεται από τέσσερα 

Πανεπιστήμια στην Κύπρο , ένα δημόσιο το τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και τρία Ιδιωτικά Πανεπιστήμια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  Κύπρου , το 

Πανεπιστήμιο Frederik και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 Ο ρόλος των νοσηλευτών εστιάζεται στην πρόληψη της αρρώστιας  στη 

διατήρηση και την προαγωγή της υγείας, αλλά και στη θεραπεία της αρρώστιας 

και την αποκατάσταση της υγείας 
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 Τα προγράμματα Νοσηλευτικής   είναι τα περισσότερα απόλυτα εναρμονισμένα 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  και έχουν γίνει αποδεκτά και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ως εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Τα περισσότερα προγράμματα Νοσηλευτικής είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία με την οποία έχει εναρμονιστεί και η Κυπριακή Δημοκρατία και το 

Νοσηλευτικό  Πρόγραμμα σπουδών  καλύπτει  4.600 ώρες εκπαίδευσης εκ των 

οποίων οι 2.300 περίπου ώρες θεωρία και οι υπόλοιπες 2.300 ώρες κλινική 

άσκηση 

 Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία «Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων» οι 

Πτυχιούχοι Νοσηλευτές απόφοιτοι ,  μπορούν  να ασκήσουν το επάγγελμά τους, 

σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Τομείς Άσκησης Επαγγέλματος 

 Οι απόφοιτοι του κλάδου της Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν ως στελέχη 

σε Νοσηλευτικές υπηρεσίες στα Ιδρύματα Νοσηλευτικά  Ιδρύματα 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

 Ιδρύματα και άσυλα. 

 Γηροκομεία. 

 Οργανισμοί και επιχειρήσεις με νοσηλευτικές υπηρεσίες 

 Μετά την ολοκλήρωση του βασικού πτυχίου της  νοσηλευτικής μπορούν να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε Μaster με παρακολούθηση μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων, Κοινοτικής  Νοσηλευτικής , Επείγουσας Νοσηλευτικής  αλλά 

και αποκτώντας ταυτόχρονα και μια κλινική ειδικότητα όπως Μαιευτικής και της 

ειδικότητας της ψυχιατρικής Νοσηλευτικής., αλλά και σε επίπεδο διδακτορικού 

τίτλου σπουδών 
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13.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΕΡΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 214/1988-1(1) 2012) 

 Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής κατοχυρώθηκε  με ψήφιση του περί 

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988, τροποποιήθηκε με την ένταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 καθώς  επίσης το 2012. 

 Η άσκηση της νοσηλευτικής / μαιευτικής απαιτεί εγγραφή στο ανάλογο μητρώο 

καθώς επίσης Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος σε ισχύ. 

 Εγγραφή στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής 

 Εγγραφή στο μητρώο Ψυχιατρικής  Νοσηλευτικής 

 Εγγραφή στο μητρώο Μαιών 

 

 

 Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσα στα πλαίσια των διαφόρων ειδικοτήτων: 

 

 Γενική Νοσηλευτική  

 Ομάδα διαχείρισης εκπαδευτικών προγραμμάτων 

  Τομέας Νοσοκομειακών λοιμώξεων 

 Υπηρεσίες  Επισκεπτών /επισκεπτριών υγείας 

 Ψυχική Υγεία 

 Μαιευτική 
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Οι μαίες/μαιευτές στην Κύπρο 

Οι μαίες/μαιευτές στον τόπο μας είναι επιστημονικά καταρτισμένοι, εκπαιδευμένοι και 

εργάζονται με βάση διεθνή πρότυπα. Μπορούν να παρέχουν μαιευτική φροντίδα με 

επιδεξιότητα, κατανόηση και αγάπη για το 87% της βασικής περίθαλψης που 

χρειάζονται οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία με τα νεογνά 

τους. Αναγνωρίζονται από το νόμο Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (1988-2015) ως 

οι υπεύθυνοι επαγγελματίες που εργάζονται αυτόνομα με τις έγκυες γυναίκες και 

παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη, φροντίδα και συμβουλευτική κατά την κύηση, 

τοκετό και τη λοχεία, διενεργώντας τον φυσιολογικό τοκετό με δική τους ευθύνη και 

φροντίζοντας τη μητέρα και το νεογνό μέχρι και την 28η μέρα της ζωής του. 

             

                       Εικονα 24 Φροντίδα νεογνού                 Εικόνα 25 Λογότυπο ΠΑΣΥΝΜ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΙΩΝ  

Στην Κύπρο υπάρχει Συμβούλιο Μαιευτικής όπου εγγράφονται όλοι οι νοσηλευτές που 

ολοκληρώνουν την εξειδίκευση της Μαιευτικής σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου, 

δηλαδή ολοκληρώνουν πρώτα τις σπουδές τους  4 χρόνια  στη γενική Νοσηλευτική  

και στην συνέχεια παίρνουν τον τίτλο της μαίας όταν και εφόσον ολοκληρώσουν τη 

φοίτηση τους στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών κατά την διάρκεια του οποίου εκτός 

από το θεωρητικό υπόβαθρο των σπουδών τους στη Μαιευτική σε βασικά μαθήματα 

μαιευτικής , ολοκληρώνουν την κλινική πρακτική 1535 ώρες η οποία περιλαμβάνει 

απόκτηση κλινικών  δεξιοτήτων   στο κλινικό χώρο, με εποπτεία   από έμπειρο  

προσωπικό Μαιών και υλοποίηση 40 τοκετών. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχουν  τέτοια προγράμματα.  
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14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η πνευματικότητα ορίζεται ως αναζήτηση απαντήσεων σε υπαρξιακά ερωτήματα 

σχετικά με το νόημα της ζωής και τη σχέση του ατόμου με τον ιερό ή υπερβατικό. Αυτή 

η σχέση μπορεί ή δεν μπορεί να συνεπάγεται την υπαγωγή σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία. Οι μελέτες για την πνευματικότητα έχουν επικεντρωθεί στην παρηγορητική 

φροντίδα και υπάρχουν περιορισμένες μελέτες σχετικά με την πνευματικότητα στη 

φροντίδα ηλικιωμένων με άνοια. Στην περίπτωση της Παρηγορητικής Αγωγής, η 

Κύπρος έχει ολιστικά προγράμματα φροντίδας συντονισμένα από ΜΚΟ όπως η 

Αντικαρκινική Ένωση, που περιλαμβάνουν πνευματική φροντίδα για όλα τα μεγάλα 

δόγματα στην Κύπρο. 

 

Η υποστήριξη της πνευματικότητας των ηλικιωμένων με άνοια θεωρείται ως 

κατανόηση της πνευματικότητάς τους μέσα σε ένα πλαίσιο ανθρωποκεντρισμού και 

ατομικότητας. Οι νοσηλευτές της κοινότητας προσπαθούν να κατανοήσουν τις 

πνευματικές ανάγκες των ηλικιωμένων με άνοια μέσω τόσο της λεκτικής όσο και της 

μη λεκτικής έκφρασης και με την εκμάθηση για τα ατομικά πνευματικά περιβάλλοντα 

των ηλικιωμένων. Η κάλυψη των πνευματικών αναγκών σημαίνει να προσεγγίζουμε το 

άτομο με άνοια ως πολύτιμο άνθρωπο καθώς και να προσέχουμε και να 

υποστηρίζουμε την προσωπική του φιλοσοφία ζωής μέσα στην νοσηλευτική φροντίδα. 

 

 
Εικόνα 26. Συνάντηση Υπουργού Υγείας και εκπροσώπου ισραηλινής κοινότητας  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj39KPnxdjbAhVlLZoKHSpLBJYQjRx6BAgBEAU&url=http://english.cyprustimes.com/2017/06/20/cyprus-and-israel-sign-mou-in-the-field-of-joint-paired-exchange-of-kidney-transplant/&psig=AOvVaw3RJBUjCtriZ3d0nAP4-EZL&ust=1529250926913568
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15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές 

συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις. Για σκοπούς νομικής κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων των ασθενών και για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου 

για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, θεσπίσθηκε ο περί της 

Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 

(1(Ι)/2005). 

Δικαιώματα 

(α) Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία 

(β) Αξιοπρεπής μεταχείριση 

(γ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

(δ) Ισοτιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις 

(ε) Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης 

σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου χρόνου και κατά τον μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων 

του παροχέα υπηρεσιών υγείας 

(στ) Δικαίωμα σε πληροφόρηση 

(ζ) Η φροντίδα υγείας παρέχεται με τη συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο 

να ληφθεί, η φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί 

μόνο αν κριθεί ότι είναι προς όφελος τους ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο 

συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες επιθυμίες 

του 

(η) Εμπιστευτικότητα 

(θ) Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή 

(ι) Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που 

αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία, που ο παροχέας 

υπηρεσιών υγείας οφείλει να τηρεί 

 

Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών σε κρατικά νοσοκομεία 
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Σε κάθε κρατικό νοσοκομείο υπάρχει ένας Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών ο 

οποίος: 

(α) παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς για σκοπούς διαφύλαξης των 

δικαιωμάτων του 

(β) λαμβάνει και χειρίζεται παράπονα ασθενών που χρήζουν άμεσου χειρισμού, 

διαφορετικά τα παραπέμπει στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών. 

(γ) Καθοθηγεί και ενημερώνει το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με τα 

δικαιώματα των ασθενών 

 

 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 
Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999 

(113(Ι)/1999) προνοεί εκτός από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, την ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, για κάθε παιδί 

με ειδικές ανάγκες. 

Η Κύπρος συμμετέχει στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UN Partnership on the Rights of Persons with 

Disabilities – UNPRPD) και ήταν από τις πρώτες χώρες που μετά από την ίδρυσή του, 

πρόσφερε το ποσό των €5.160. Σήμερα στο Ταμείο συμμετέχουν πέντε χώρες. 

Η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει ιατρική αποκατάσταση, 

περιλαμβανομένων της προμήθειας, συντήρησης και ανανέωσης προσθετικών και 

ορθοπεδικών ειδών, κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 

διάσωση ζωής ή για αποτροπή σοβαρής αναπηρίας. 

Η Εθνική Στρατηγική για τα Ρευματικά Νοσήματα, η Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια 

Νοσήματα, η Εθνική Στρατηγική για τη Νόσο Alzheimer’s, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

Φροντίδας Υγείας Ηλικιωμένων, η σύσταση Επιτροπής Σύνταξης/Έγκρισης των 

προδιαγραφών της προσφοράς για αγορά υπηρεσιών αποκατάστασης ασθενών με 

νευρολογικές παθήσεις μέσω της διαδικασίας τής διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, η απόφαση για αγορά υπηρεσιών εντός των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, 

από ξένους ειδικούς ιατρούς με την εξασφάλιση της δυνατότητας εξειδίκευσης ή 

εκπαίδευσης των κύπριων ιατρών και άλλων επαγγελματιών αποκατάστασης, το 
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Πρόγραμμα ελέγχου προσβασιμότητας νοσοκομείων και εξοπλισμού διευκόλυνσης 

μεταφοράς μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες και ενέργειες για βελτίωση σε 

συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας – Υπουργείο Υγείας 

http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument 74 

Υπουργείο Υγείας 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?

OpenDocument 

 

Εικόνα 27 Λογότυπο ΤΚΕΑΑ 

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη 

χώρα της ΕΕ και επιστροφής των σχετικών εξόδων για περίθαλψη στο εξωτερικό από 

τη χώρα καταγωγής τους. 

Η Κύπρος ακολουθεί την  οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών σε 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο 

ασθενής μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ για να λάβει ιατρική περίθαλψη και 

να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. Καλύπτει τις δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς και τη συνταγογράφηση και τη διανομή φαρμάκων και 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en 

 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
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16 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του υπουργείου υγείας έχει στόχο   να 

διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Νοσηλευτικής 

Φροντίδας και προωθεί τις πιο κάτω δραστηριότητες: 

 Καθορισμός και εφαρμογή της Νοσηλευτικής Πολιτικής 

 Προγραμματισμός σε σχέση με τις ανάγκες του Νοσηλευτικού Προσωπικού 

 Έλεγχος Ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών 

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

 Μελέτη των διεθνών εξελίξεων στο τομέα της Νοσηλευτικής έρευνας και υγείας 

 Συλλογή και τήρηση των αναγκαίων στοιχείων σε σχέση με την στελέχωση των 

Νοσοκομείων και Αγροτικών Κέντρων Υγείας 

 Επαρκής στελέχωση και ορθολογιστική κατανομή Νοσηλευτικού Προσωπικού 

 Διοργάνωση και συντονισμό προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και 

εξειδικευμένων προγραμμάτων 

 Ανάπτυξη και αναθεώρηση του συστήματος εξετάσεων σε σχέση με την εξασφάλιση 

ή διατήρηση της άδειας εξάσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος 

 Συνεργασία με τα Κρατικά και με τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στον Τομέα της 

Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης τόσο σε Προπτυχιακό και όσο και σε Μεταπτυχιακό 

επίπεδο για τις ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

 
 

Εικόνα 28 Νοσηλευτική φροντίδα και εκπαίδευση φοιτητών 
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17.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 

έχουν συστήσει ομάδες ετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης Κλινικών 

Κατευθυντήριων Οδηγιών (ΚΚΟ-clinical guidelines) / Κλινικών Διαδρομών (ΚΔ-clinical 

pathways) και εργαστηριακών αλγορίθμων (πρωτοκόλλων).  

Οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΚΟ ΠΦΥ) 

 

 Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Τριτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ) 

 

Στην Κύπρο ο Νοσηλευτής έχει δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος 

Νοσηλευτικής μονάδας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως 

αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας, δηλαδή 

στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας σύμφωνα με τα 

προσόντα τα οποία κατέχει (Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ). Επιπλέον, ο Νοσηλευτής 

έχει δικαίωμα να εργάζεται σε ερευνητικά κέντρα ως ερευνητής, σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στη Νοσηλευτική διοίκηση. Οι αρμοδιότητες και 

ευθύνες του Νοσηλευτή ταξινομούνται σε αυτόνομες και σε αυτές που 

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας υγείας, σε όλα τα 

επίπεδα της Νοσηλευτικής φροντίδας με γνώμονα τον άνθρωπο ως μια ξεχωριστή 

οντότητα. 

Ο Νοσηλευτής στην Κύπρο   

 Αξιολογεί, ερμηνεύει και τεκμηριώνει τις βιολογικές, ψυχολογικές, διανοητικές, 

πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες, καθώς και τα προβλήματα υγείας - ήδη 

εκδηλωμένα ή και δυνητικά - ατόμων, οικογενειών και κοινωνικών ομάδων, με 

βάση το Νοσηλευτικό ιστορικό, τη Νοσηλευτική διάγνωση, την κλινική εξέταση, 

την εκτίμηση και τα ευρήματα των διαγνωστικών εξετάσεων και αναπτύσσει ή 

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/0bc4583653938b59c2257c6900271d38/41b59c0e7dcd17c5c2257c690027abf4?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/3f1fd5e2fd2df2aec2257c6900271c11/cb690734abfd525fc2257c690027d751?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/3f1fd5e2fd2df2aec2257c6900271c11/cb690734abfd525fc2257c690027d751?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/0bc4583653938b59c2257c6900271d38/41b59c0e7dcd17c5c2257c690027abf4?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/3f1fd5e2fd2df2aec2257c6900271c11/cb690734abfd525fc2257c690027d751?OpenDocument
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και τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο της Νοσηλευτικής αξιολόγησης, 

αντιμετώπισης και φροντίδας.  

 Θέτει τεκμηριωμένες Νοσηλευτικές διαγνώσεις (προβλήματα που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με Νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή σε συνεργασία) και προβαίνει 

σε Νοσηλευτική αντιμετώπιση, φροντίδα, στη βάση της αξιολόγησης και 

τεκμηρίωσης κατά την παροχή της οποίας : i. Εφαρμόζει βασικές και 

εξειδικευμένες τεχνικές Νοσηλευτικής αντιμετώπισης και φροντίδας, ανάνηψης, 

υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, και άλλες όπως αυτές προνοούνται στις 

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες. 

  Παρεμβαίνει διαγνωστικά και θεραπευτικά, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτό- 

κολλα και σχετικές Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες, σε επείγουσες και 

απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και εφαρμόζει συνδυασμένα μέτρα 

υποστήριξης και διατήρησης της ζωής. 

 Εφαρμόζει βασικές δεξιότητες αναφορικά με την εκτίμηση και την διαπίστωση 

θανάτου τόσο στον προνοσοκομειακό όσο και στον ενδονοσοκομειακό χώρο 

σύμφωνα πάντα με τα σχετικά πρωτόκολλα τις Κλινικές Κατευθυντήριες 

Οδηγίες και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής.  

 Συνταγογραφεί υγειονομικό υλικό και φάρμακα ανάλογα με την εξειδικευμένη 

εκπαίδευση και μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 Μεριμνά για την προμήθεια φαρμάκων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και άλλου 

αναλώσιμου υλικού. 

 Συντονίζει ή/και συνεργάζεται με όλη τη διεπιστημονική ομάδα για την εφαρμογή 

διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών, βάσει πρωτοκόλλων που διαμορφώ- 

νονται και διεκπεραιώνονται με κοινή ευθύνη. Χειρίζεται διαγνωστικά όργανα και 

αξιολογεί τα εργαστηριακά και διαγνωστικά ευρήματα. Επίσης, συμμετέχει στην 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. 

 Διατηρεί συνεχή συνεργασία με την κοινότητα και εφαρμόζει προγράμματα για 

πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Αναπτύσσει σχεδιάζει και 

εφαρμόζει προγράμματα αγωγής υγείας βασιζόμενα στις τρέχουσες ή/και 
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δυνητικές ανάγκες ατόμων, οικογενειών και κοινωνικών ομάδων, αυτόνομα ή 

και σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας υγείας 

Η Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας είναι η ειδικότητα της Νοσηλευτικής που παρέχει 

φροντίδα στους ανθρώπους όλων των ηλικιών με ψυχολογικά και ψυχιατρικά 

προβλήματα. Βοηθά στη γρήγορη αποκατάστασή τους και προάγει την ευημερία 

συνολικά του πληθυσμού. Είναι πολυδιάστατη και προσφέρεται με πολύ 

εξειδικευμένες παρεμβάσεις όπως είναι οι ψυχοεκπαιδευτικές μέθοδοι, οι 

κοινωνικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, και η εκπαίδευση ατόμων και οικογενειών για 

ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διαβίωσης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους. 

Στόχος είναι η ανταπόκρισή της στις ποικίλες και ιδιαίτερες ανάγκες του ευαίσθητου 

τομέα της ψυχικής υγείας.  

Η Νοσηλευτική φροντίδα ψυχικής υγείας προσφέρεται μέσα από τομεοποιημένες 

υπηρεσίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εφαρμόζεται σε: 

i. Νοσοκομεία ψυχικής υγείας. 

ii. Μονάδες εσωτερικής νοσηλείας, ασφαλούς κράτησης με διάταγμα 

υποχρεωτικής νοσηλείας.  

iii. Μονάδες εσωτερικής νοσηλείας με προαιρετική νοσηλεία σε Γενικά 

Νοσοκομεία.  

iv. Τμήματα Διασυνδετικής. 

iv. Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας. 

v. Κοινοτική Νοσηλευτική με κατ’οίκον επισκέψεις και άλλες κοινοτικές 

παρεμβάσεις.  

vi. Δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. viii. Κέντρα Ημέρας.  

ix. Μονάδες εργασιακής αποκατάστασης. 

 x. Δομές τοξικοεξάρτησης. xi. Μονάδες εσωτερικής νοσηλείας τοξικοεξάρτησης.  

xii. Συμβουλευτικά κέντρα τοξικοεξάρτησης.  

xiii. Κέντρα πρόληψης τοξικοεξαρτήσεων.  

xiv. Τμήματα παιδικής και εφηβικής ψυχιατρικής.  

xv. Εξωτερικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας- Φυλακές  
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18. ΕΞΕΙΔ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΗΛ/ΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

 

18.1 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η παρηγορητική οικιακή φροντίδα στην Κυπριακή Δημοκρατία περιορίζεται σε 

ασθενείς με καρκίνο και παρέχεται μόνο από δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) 

που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε ενήλικες. Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε 

αυτές τις φιλανθρωπικές οργανώσεις υποστηρίζουν ασθενείς και βοηθούν τις 

οικογένειες στην παροχή της απαραίτητης φροντίδας. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση όταν 

αντιμετωπίζουν ζητήματα ανησυχίας και βοηθώντας να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που 

μπορεί να προκύψουν από τον πόνο και άλλα συμπτώματα. Υποστηρίζουν τη βέλτιστη 

πρακτική και προσπαθούν να εκπαιδεύσουν όχι μόνο τους ασθενείς και τους 

φροντιστές τους, αλλά και άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το ευρύ 

κοινό, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης, ασφάλειας και προαγωγής της καλής 

παρηγορητικής φροντίδας. Παρόλο που οι υπηρεσίες αυτές εξελίχθηκαν από την 

εμφάνισή τους στη δεκαετία του '80, υπάρχει συνεχής ανάγκη για βελτίωση και 

επέκταση, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει 24ωρη φροντίδα για όλους, τόσο για 

ενήλικες όσο και για παιδιά, ανεξάρτητα από ασθένειες. 

18.2 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ  

Από τη θέσπιση του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα το 1929, Κεφ. 154, μέχρι τον 

Οκτώβρη του 1982 η απόπειρα αυτοκτονίας εθεωρείτο πλημμέλημα. Αυτό 

προβλεπόταν ρητά από το άρθρο 219, και το οποίο καταργήθηκε από το άρθρο 2 του 

περί Ποινικού Κώδικα Νόμου του 1982, χωρίς να υπάρχει έκτοτε άλλη διάταξη για 

κολασμό της απόπειρας αυτοκτονίας.  Το άρθρο 218 του Ποινικού Δικαίου  θεωρούσε 

ως κακούργημα επιβάλλουν την ποινή της δια βίου φυλάκισης σε όποιον προάγει η 

συμβουλεύει και παρακινεί η βοήθα οποιοδήποτε στην αυτοκτονία.  

Σύμφωνα με τη νέα αυτή διάταξη,  η προβλεπόμενη ποινή είναι  ποινή φυλάκισης δέκα 

ετών αντί για δια βίου που ίσχυε παλιά. Αναλυτικά το άρθρο 218 ορίζει τα εξής, «Αυτός, 
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που εκ προθέσεως πείθει άλλο σε αυτοκτονία, αν αυτή διαπράχτηκε ή έγινε απόπειρα 

της, καθώς και εκείνος που βοηθά κατά τη διάρκεια της, είναι ένοχος κακουργήματος 

και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων.» Tα απαιτούμενα συστατικά στοιχεία για 

απόδειξη του αδικήματος είναι τα εξής. Πρώτα (α) ‘Αυτός’, είναι το φυσικό πρόσωπο 

που βοηθά κατά τη διάρκεια της αυτοκτονίας, ‘που (β) εκ προθέσεως (γ) πείθει άλλο 

σε (δ) αυτοκτονία’ σημαίνει πως θέλει να πείσει τον άλλο να διαπράξει το έγκλημα, (ε) 

‘αν αυτή διαπράχτηκε ή  έγινε απόπειρα της’ είναι το αποτέλεσμα της πράξης, και τέλος 

(ζ) ‘καθώς και εκείνος που βοηθά κατά τη διάρκεια της’ σημαίνει πάλι το φυσικό 

πρόσωπο που αυτή τη φορά βοηθά στην πράξη της αυτοκτονίας με άμεσο τρόπο, είτε 

διαπράττοντας το αδίκημα ή βοηθώντας πρακτικά σε αυτό. Εάν αποδειχτούν όλα αυτά 

τα στοιχεία τότε κρίνεται ένοχος σε φυλάκιση 10 χρόνων. 

 

18.3 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ 

Ο περί Θανατικών Ανακριτών Νόμος,  ΚΕΦ.153 

ΑΝΑΚ.307 ,171(I)/2011 ,13(I)/2017 

Αν οποιοσδήποτε θανατικός ανακριτής θεωρεί αναγκαίο με σκοπό να διερευνηθούν οι 

περιστάσεις του θανάτου οποιουδήποτε προσώπου, να λάβει ιατρική έκθεση για την 

εμφάνιση του πτώματος του προσώπου αυτού, και ως προς τα συμπεράσματα που 

θα εξαχθούν από αυτή, αυτός δύναται, με έγγραφη διαταγή  να απαιτήσει όπως 

οποιοσδήποτε Ιατρικός Λειτουργός ή οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματίας ιατρός 

εντός της δικαιοδοσίας του εξετάσει το πτώμα και υποβάλλει έκθεση γι’ αυτό 

Η εκτέλεση αυτοψίας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Όταν υπάρχει ανάγκη χρήσης οργάνων προκειμένου να σωθούν ζωές ή να θεραπευτεί 

κάποιος (μέσα στους παραπάνω περιορισμούς). 

Όταν η αιτία θανάτου είναι ασαφής και υπάρχει ιατρική ανάγκη να προσδιοριστεί η αιτία 

θανάτου. 

Όταν υπάρχει ένας λόγος να πιστεύουμε ότι η αιτία θανάτου οφειλόταν σε ένα αφύσικο 

γεγονός - αμέλεια, παραμέληση και φαλακρό παιχνίδι. 

Όταν το άτομο απεβίωσε ενώ ήταν στη φυλακή ή σε σύλληψη, σε ψυχιατρικό 

νοσοκομείο ή σε ίδρυμα για άτομα με αναπηρίες. 
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Η αυτοψία μπορεί να διαταχθεί από τα μέλη της οικογένειας, τους γιατρούς, τους 

αστυνομικούς ή τον Γενικό Εισαγγελέα. Εάν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι η αιτία 

θανάτου είναι αφύσικη ή ότι ο άνθρωπος απεβίωσε σε κλειστό ίδρυμα περιορισμένης 

πρόσβασης, δικαστής δικαστηρίου θα επιτρέψει την αυτοψία αφού ακούσει ένα μέλος 

της οικογένειας 

 

 

Εικόνα 29. Νεκροτομείο 

 

Μια αυτοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με συγκατάθεση: τη συγκατάθεση του 

αποθανόντος, ακόμα ζωντανού ή αν αυτό είναι άγνωστο, τότε η συγκατάθεση ενός 

μέλους της οικογένειας: σύζυγοι, παιδιά, γονείς ή αδέλφια (με αυτή τη σειρά). Άτομα 

που πριν από το θάνατο είτε ρητά συμφωνούν είτε αρνούνται να συγκατατεθούν σε 

αυτοψία, θα επικρατήσουν. 

Εκτέλεση αυτοψίας χωρίς συγκατάθεση: 

Σε δύο εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να γίνει αυτοψία χωρίς τη συγκατάθεση του 

αποθανόντος ή τη συγκατάθεση ενός μέλους της οικογένειας του αποθανόντος: 

1. Για τους σκοπούς της δωρεάς οργάνων, προκειμένου να σωθούν ζωές, σε 

περιόδους πολέμου ή σε περίπτωση συμβάντος με πολλαπλά θύματα. 

2. Εάν ο θάνατος οφείλεται σε επιδημία ή ασθένεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το 

κοινό και υπάρχει ανάγκη να ανακαλυφθεί επειγόντως η αιτία θανάτου. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyf2sxdjbAhWLBZoKHUvbB-YQjRx6BAgBEAU&url=https://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/09/with-little-oversight-in-texas.html&psig=AOvVaw2_5ktOXZ_oLSXXxXgjdCtq&ust=1529250793011120
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18.4 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ 

Η Κύπρος κατέχει πολύ ψηλά ποσοστά καισαρικών τομών που έφτασε περίπου στο 

57% το 2015 σε σχέση με τα ποσοστά για φυσιολογικό τοκετό που ήταν στο 43%. Στον 

ιδιωτικό τομέα τα ποσοστά αυτά είναι πολύ ψηλότερα 61% για καισαρική και 39% για 

φυσιολογικό τοκετό. Τα αντίστοιχα ποσοστά στον δημόσιο τομέα το 2015, ήταν 49% 

για καισαρική και 51% για φυσιολογικό τοκετό. Διαχρονικά παρουσιάζεται μια ανοδική 

τάση στα ποσοστά για καισαρική τομή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Ο ΠΟΥ στην ιστοσελίδα του, αναφέρει ότι το «ιδανικό ποσοστό» για καισαρικές τομές 

είναι μεταξύ 10% και 15% και ότι η καισαρική τομή πρέπει να γίνεται μόνο όταν κρίνεται 

ιατρικώς αναγκαία, δηλαδή όταν ο κολπικός (φυσιολογικός) τοκετός μπορεί να 

αποτελέσει κίνδυνο για τη μητέρα ή το μωρό. 

 (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/ ). Στην 

Κύπρο το έτος 2015, το ποσοστό καισαρικών τομών που διενεργήθηκε λόγω 

επείγουσας ιατρικής ανάγκης ήταν 16.4% (15% στον ιδιωτικό και 18.9% στον δημόσιο 

τομέα), ενώ το ποσοστό καισαρικών τομών που διενεργήθηκε από επιλογή της 

μητέρας ήταν 40.5% (46% στον ιδιωτικό και 30.2% στον δημόσιο τομέα). 

 

18.5 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Στο  Μακάρειο Νοσοκομείο παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες στα παιδιά: 

Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση στα παιδιατρικά παθολογικά περιστατικά καθημερινά 

μέχρι την ηλικία των 15 ετών. 

Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση στις υποειδικότητες της παιδιατρικής: 

 

Εικόνα 30. ΝΑΜ ΙΙΙ 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/
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 Παιδογκολογικά περιστατικά 

 Παιδοενδοκρινολογικά περιστατικά 

 Παιδονεφρολογικά περιστατικά 

 Κλινική Λοιμώξεων για παιδιά 

 Κλινική Γενετικής 

 Κλινική Νεογνολογίας 

 Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Παίδων 

 Κλινική Παιδοψυχιατρικής 

 Παιδοπνευμονολογική Κλινική 

Αγορά υπηρεσιών για: 

 

Παιδονευρολογικά περιστατικά, Παιδοκαρδιολογικά περιστατικά, Παιδοχειρουργικά 

περιστατικά ιατρική εξέταση, χειρουργικές επεμβάσεις και μετεγχειρητική 

παρακολούθηση, Λογοθεραπεία σε παιδιά και ενήλικες, Φυσιοθεραπεία σε βρέφη και 

παιδιά, Ακουολογικός έλεγχος για παιδιά, Κλινική Θαλασσαιμίας. Οφθαλμολογική 

Κλινική: Oφθαλμολογικές εξειδικευμένες εξετάσεις με παραπομπή, Οφθαλμολογικές 

επεμβάσεις, Ενδοκρινολογική Κλινική, Διαιτολογία, Κοινωνική Λειτουργός, Λειτουργός 

Δικαιωμάτων Ασθενών 

Η ιατρική περίθαλψη των παιδιών παρέχεται από το Μακάρειο Νοσοκομείο και από τα 

εξωτερικά ιατρεία παιδιών στο δημόσιο τομέα, ως μέρος της κρατικής ασφάλισης 

υγείας. Η αναπτυξιακή παρακολούθηση και η ευθύνη για το πρόγραμμα εμβολιασμού 

σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας παρέχονται από το τμήμα εμβολιασμού στο 

Μακάρειο Νοσοκομείο του Υπουργείου Υγείας  και από τις επισκέπτριες υγείας σε 

σχολεία στο τομέα της σχολιατρικής υπηρεσίας  
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18.6 ΑΜΒΛΩΣΗ 

ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ 

Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τις εκτρώσεις στην Κύπρο, το οποίο ισχύει, 

εφαρμόζεται και προκύπτει μέσα από τα άρθρα 167 και 169Α του ποινικού κώδικα, τα 

οποία μάλιστα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘Ποινικά αδικήματα εναντίον των ηθών’, για 

να σημειώσει ότι «εκείνο που προβλέπουν τα εν λόγω άρθρα είναι την απαγόρευση 

της απόπειρας της άμβλωσης, αφού ένα άτομο το οποίο προχωρά σε μια απόπειρα 

άμβλωσης είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση  μέχρι και 14 χρόνια» 

«Υπάρχει, επίσης, η απόπειρα άμβλωσης από την ίδια την κυοφορούσα γυναίκα και 

εκεί που υπάρξει αυτή η καταγγελία και αποδειχθεί ότι είναι ένοχη 

κακουργήματος  υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι 7 έτη, ενώ παράλληλα υπάρχει και η 

προμήθεια φαρμάκων, η οποία συνήθως γίνεται από γιατρούς ή άλλων οργάνων για 

άμβλωση και εκεί υπάρχει η επιβολή της ποινής της φυλάκισης των τριών ετών, σε 

περίπτωση που κάποιος κρίνεται ένοχος σε σχέση με αυτό». 

 

Πότε επιτρέπεται η άμβλωση: 

 Στην Κύπρο οι εκτρώσεις επιτρέπονται από τη νομοθεσία εφόσον καταβληθούν 

πιστοποιητικά από 2 ιατρούς που πιστοποιούν ότι: 

 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή της ίδιας της μητέρας 

 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη διατάραξη της σωματικής αλλά και της 

πνευματικής υγείας της μητέρας 

 Υπάρχει ιατρική διάγνωση ότι το παιδί όταν  γεννηθεί θα πάσχει από σοβαρής 

μορφής αναπηρία ή από κάποια ανίατη ασθένεια 

 Επίσης όταν το έμβρυο να είναι προϊόν βιασμού ή αιμομιξίας 

1974 Κατά την περίοδο του 1974 η εκκλησία επέτρεψε την άμβλωση σε δεκάδες 

γυναίκες που είχαν πέσει θύματα βιασμού από στρατιώτες. 
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Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου αμβλώσεων 

Από το Φεβρουάριο του 2015 εκκρεμεί κοινή πρόταση νόμου ενώπιον της Βουλής  για 

τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου στον ποινικό κώδικα, με σκοπό την 

τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 169Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, που 

αφορούν τον ιατρικό τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

αυτός επιτρέπεται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας να 

αποφασίζει για το ζήτημα αυτό. 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η μη ύπαρξη στατιστικών δεδομένων που αφορούν 

στο ζήτημα των εκτρώσεων στην Κύπρο γεγονός που δυσχεράνει την προσπάθεια 

εξαγωγής συμπερασμάτων. 

 

18.7 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

Η Κύπρος βρίσκεται στην ευτυχή θέση να έχει οργανώσει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο 

– πρότυπο σύστημα εθελοντικών αιμοδοσιών σε στρατό, δήμους, κοινότητες και 

νοσοκομεία. Αν και απαγορεύεται αυστηρά η καταβολή αποζημίωσης για δωρεά 

αίματος ή μυελού, πολλοί Κύπριοι είναι τακτικοί αιμοδότες σε εθελοντική βάση, με 

αποτέλεσμα η Κύπρος να καλύπτει τις ανάγκες της και να μην χρειάζεται εισαγωγή 

αίματος από το εξωτερικό, όπως συνέβαινε παλαιότερα. 
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18.8 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, 

περιλαμβάνει πρόνοιες για τον χαρακτηρισμό, τη δωρεά, την αφαίρεση, τη συντήρηση, 

τη μεταφορά, τη μεταμόσχευση και τον έλεγχο οργάνου που προορίζεται για 

μεταμόσχευση. 

Η Κυπριακή Νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Οδηγία 2010/53/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα Πρότυπα 

Ποιότητας και Ασφάλειας των Ανθρώπινων Οργάνων που Προορίζονται για 

Μεταμόσχευση, ώστε να διασφαλίζεται Υψηλό Επίπεδο Προστασίας της Ανθρώπινης 

Υγείας. 

Σύμφωνα με το νόμο, δωρεά οργάνων γίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί ότι ο δότης είναι 

εγκεφαλικά νεκρός μετά από τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες γίνονται 

2 φορές από 2 ιατρούς και τα αποτελέσματα τους είναι απολύτως αξιόπιστα. Πρόκειται 

για μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται μεταφορά υγιούς οργάνου από θανόντα ή εν 

ζωή δότη σ’ ένα σοβαρά πάσχοντα λήπτη που έχει υποστεί βλάβη οργάνου, με σκοπό 

την αποκατάσταση της λειτουργίας του/τους. 

Η μεταμόσχευση οργάνου μπορεί να σώσει τη ζωή ενός ή περισσοτέρων ασθενών ή 

να βελτιώσει σημαντικά την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Αν και πρόκειται για 

πράξη αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας, εναπόκειται στη 

γενναιοδωρία των δωρητών ή/και στη συγκατάθεση των οικογενειών τους, αν 

επιθυμούν να χαρίσουν ζωή σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. 

  Η αφαίρεση οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση γίνεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

τα οποία συμμορφώνονται με τις Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 127 

Η αφαίρεση οργάνου από ζώντα δότη με σκοπό τη μεταμόσχευση επιτρέπεται όταν 

διενεργείται αποκλειστικά προς το θεραπευτικό όφελος του λήπτη, εφόσον δεν 

συνεπάγεται προφανή κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του ζώντος δότη. 

Η δωρεά ανθρώπινου οργάνου από πτωματικό ή ζώντα δότη γίνεται εθελοντικά, 

χωρίς όρους, αμοιβή ή αντάλλαγμα.  

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι ζώντες δότες επιλέγονται με γνώμονα την υγεία και 

το ιατρικό και ψυχολογικό ιστορικό τους, από ειδικευμένους ή καταρτισμένους και 
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ικανούς επαγγελματίες, με βάση γραπτό πρωτόκολλο διαδικασίας που εφαρμόζει το 

μεταμοσχευτικό κέντρο 

Στην Κύπρο η πρώτη μεταμόσχευση ήταν μεταμόσχευση νεφρού και έγινε στις 30 

Οκτωβρίου 1986 

Από το 1986, μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πάνω από χίλιες μεταμοσχεύσεις   

νεφρών, εκ των οποίων το 1/3 είναι  από πτωματικούς δότες και οι υπόλοιπες  από 

δότες εν ζωή. Στην Κύπρο γίνονται  μεταμοσχεύσεις  κυρίως νεφρών, παγκρέατος  (στο 

Παρασκευαΐδειο Χειρουργικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο) και κερατοειδούς χιτώνα 

στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Το 2017 έγιναν δέκα μεταμοσχεύσεις από μεταθανάτια 

δωρεά  και δείχνει αυξητική τάση των μεταθανάτιων δωρητών. 

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΟΤΗ 

Η αφαίρεση οργάνου από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνο μετά την ελεύθερη, 

συγκεκριμένη ειδική και γραπτή συναίνεση Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 

127(Ι)/2012 του πιθανού ζώντος δότη, ο οποίος είναι ικανός προς συναίνεση, και αφού 

προηγουμένως αυτός ενημερωθεί σχετικά για το σκοπό και τη φύση, καθώς και τους 

ενδεχόμενους κινδύνους, της επέμβασης. Η συναίνεση του ζώντος δότη είναι ελεύθερα 

ανακλητή με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία αρχίζει η διαδικασία 

της αφαίρεσης.  

Επέμβαση σε ανήλικο πρόσωπο ή σε ενήλικα που δεν έχει την ικανότητα να 

συγκατατεθεί σε επέμβαση λόγω νοητικής ανικανότητας ή ασθένειας επιτρέπεται μετά 

από γραπτή εξουσιοδότηση του νόμιμου αντιπροσώπου του και με την έγκριση του 

Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. 

Η αφαίρεση από άτομο που δεν έχει την ικανότητα να συναινέσει σύμφωνα με το 

εδάφιο (2) μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων δεδομένου 

ότι πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

Αν ο δυνητικός πτωματικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την άρνησή 

του, η αφαίρεση οργάνων διενεργείται εφόσον συγκατατίθεται σε αυτήν ο νενομισμένος 

αντιπρόσωπος δυνητικού πτωματικού δότη 

Η αφαίρεση οργάνων επιτρέπεται μετά την επέλευση του θανάτου, έστω και αν οι 

λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα. 
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  Η αφαίρεση οργάνων από πτωματικό δότη απαγορεύεται αν υπάρχει δεδηλωμένη εν 

ζωή αντίθετη θέληση του αποβιώσαντος. 

Αν υπάρχουν λόγοι που θεμελιώνουν την υπόνοια ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί η 

διενέργεια θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας επί του πτώματος, πρέπει να υπάρχει 

συνεννόηση με Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 127(Ι)/2012 τον εφημερεύοντα 

παθολογοανατόμο-ιατροδικαστή του κράτους για να διευκρινίσει αν πρέπει να 

παρίσταται στη διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων 

Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται 

(α) στη λήψη ή μετάγγιση αίματος·  

(β) στη μεταμόσχευση εμβρύου· 

 (γ) στην αφαίρεση και μεταμόσχευση οργάνων ανθρώπινης αναπαραγωγής· 

 (δ) στη χρησιμοποίηση ωαρίων και σπέρματος· 

 (ε) στις αυτομεταμοσχεύσεις·  

(στ) στη λήψη και μεταμόσχευση ιστών· 

 (ζ) στη μεταμόσχευση οργάνου ζωικής προέλευσης 

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων χειρίζονται ως απόρρητο κάθε ζήτημα 

που εγέρθηκε ή συζητήθηκε σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ή άλλη εργασία του 

συμβουλίου και κάθε Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 127(Ι)/2012 πληροφορία 

γραπτή ή προφορική που περιήλθε σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους αναφορικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα μητρώα 

που τηρούνται από το συμβούλιο και δεν αποκαλύπτουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε 

τέτοιο ζήτημα ή πληροφορία 

Τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 

μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και λαμβάνουν αποζημίωση που ορίζεται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την τήρηση εθνικού μητρώου δυνητικών δοτών για τη 

μετά θάνατον δωρεά του σώματος ή των οργάνων τους για μεταμόσχευση ή και για 

επιστημονική έρευνα ή εκπαίδευση. www.edqm.eu, www.irodat.org  

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC257BD5003A2F59  

http://www.edqm.eu/
http://www.irodat.org/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC257BD5003A2F59
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εισαγωγή:  

http://www.who.int/countries/cyp/en/  

 

Σύστημα Υγείας:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Cyprus  

http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/  
 

Χρηματοδότηση Υγείας: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/  
 

Πρόληψη: 

http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/publications/health-promotion-and-disease-

prevention-throughout-the-life-course.-the-andorra-statement-2015  
 

Νοσηλευτική Εκπαίδευση: 

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page24_en/page24_en?OpenDocument  
 

Φροντίδα στο σπίτι: 
https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/503A3E27DC42F7C7C2257A9B00269F9D/$fil

e/Andreas%20Xenofontos.pdf  
 

Πνευματική Φροντίδα: 
https://anticancersociety.org.cy/en/page/pnevmatiki-stirixi  
 

Νομοθεσία: 
http://cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen

&CategoryId=Legislations&SelectionId=Laws%20regarding%20health%20and%20safety%2

0at%20work&print=0&lang=en  
 

Επαγγελματίες Υγείας: 
https://www.cyhealthservices.com/  
 

Ευθανασία: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3852336/  
 

Έκτρωση: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Cyprus  
 

Αναδοχή:  
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&Sect

ionId=citizen&CategoryId=Family%20and%20Child&SelectionId=Child%20Adoption&

print=0&lang=en  

Μεταμοσχεύσεις: 

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page96_en/page96_gr?OpenDocument  

http://www.who.int/countries/cyp/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Cyprus
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
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