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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΝΟΜΑ: Κυπριακή 
Δημοκρατία  

ΜΟΡΦΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 
Κοινοβουλευτική δημοκρατία 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Λευκωσία 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1,17 
εκατομμύρια  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 
Ελληνικά, Τουρκικά  

ΝΟΜΙΣΜΑ: Ευρώ  

ΕΚΤΑΣΗ: 9.251 km2 (3.572 τετραγωνικά μίλια)  

Η Κύπρος είναι η νοτιότερη και ανατολικότερη χώρα της 

Ευρώπης και η ΕΕ, και βρίσκεται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Οι πλησιέστεροι γείτονές της είναι η Τουρκία στα βόρεια, η 

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

τα νότια και η Ελλάδα προς τα δυτικά. 



 

  

CULTURAL SPECIFICS 

 

 

FAST FACTS 

OFFICIAL NAME:  

Republic of Cyprus 
FORM OF GOVERNMENT: 
Parliamentary republic 
CAPITAL: Nicosia 
POPULATION:  

1.17 million 
OFFICIAL LANGUAGES: Greek, 
Turkish 
CURRENCY: Euro 
AREA: 9,251 km2 (3,572 sq mi) 
MAJOR MOUNTAIN RANGES: Troodos, Pentadaktylos 
MAJOR RIVERS: Pediaios, Gialias, Diarizos, Klarios 

Cyprus is the southernmost and easternmost country of Europe 

and the EU, situated in the Southeastern Meditteranean. Its 

closest neighbors are Turkey to the north, Syria, Lebanon and 

Israel to the east, Egypt to the south and Greece to the west. 



 

 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία 

χωρίζεται σε 6 επαρχίες 

Λευκωσίας, Αμμοχώστου, 

Λεμεσού, Λάρνακας, 

Πάφου και Κερύνειας. 

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 εμπεριέχονται στη 

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

Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος με 2 μεγάλες κοινότητες, 

που είναι οι Ελληνοκύπριοι (82% του πληθυσμού) και οι 

Τουρκοκύπριοι (18% και 3 μειονότητες, δηλαδή οι Αρμένιοι, οι 

Μαρωνίτες και οι Λατίνοι (Ρωμαιοκαθολικοί). 



 

 

  

CULTURAL SPECIFICS 

 

 

The Republic of Cyprus is 

separated in 6 districts  

Nicosia, Famagusta, 

Limassol, Larnaca, Pafos 

and Kyrenia. In addition, 

the United Kingdom 

controls two major bases in 

Akrotiri (south of Limassol) and Dhekeleia (to the southeast) which are 

considered sovereign base areas (SBA) and together encompass 

254 km2, or 2.8% of the island, but are otherwise integrated in the 

Republic in terms of public life (language, currency, transport, schools 

Cyprus is an independent state with 2 major communities, Greek 

(82% of the population) and Turkish Cypriots (18% and 3 

minorities, i.e. the Armenian, Maronite and Latin (Roman 

Catholic).  



 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η Δημοκρατία της Κύπρου ιδρύθηκε το 1960 μετά το τέλος του 

πολέμου ανεξαρτησίας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου (1955-

1959). Βάσει των Συνθηκών της Ζυρίχης-Λονδίνου, η Κύπρος 

είναι ένα κοινό ανεξάρτητο κράτος με 2 μεγάλες κοινότητες. 

Από τον πόλεμο του 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) ζουν 

σήμερα 850.000 άνθρωποι και περίπου 250.000 στο Βορρά, 

,αποτελούμενοι από Τουρκοκύπριους και από εποίκους από την 

ηπειρωτική Τουρκία. 

Σήμερα, πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο, εξακολουθούν να 

υπάρχουν συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μεταξύ των δύο 

ηγετών των δύο κοινοτήτων για την εξεύρεση λύσης. 



 

  

CULTURAL SPECIFICS 

 

The Republic of Cyprus was formed in 1960 after the end 

of the war of independence against the United Kingdom 

(1955-1959) . Based on the Zurich-London treaties, Cyprus 

is a joint independent state with 2 major communities, 

Since the 1974 war, however, most Turkish Cypriots have 

moved to the north of the so-called Green or Attila line. 

Thus, 850.000 people nowadays live in the areas controlled 

by the Republic (below the Green line) and about 250.000 

in the north, consisting of both Turkish Cypriots and settlers 

from mainland Turkey. 

Today, many years after the war, there are still talks under the 

auspices of the UN between the two leaders of the two communi-

ties to find a solution . 



 

  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Κυπριακό Σύστημα Υγείας  

Οι υπηρεσίες παρέχονται από τον 
Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα 
To δημόσιο τομέα διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των 
δικαιούχων στις υπηρεσίες υγείας και χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Ορισμένα 
συμπληρώματα πληρώνουν για αναλύσεις αίματος, καταχωρίσεις 
για ιατρικούς διορισμούς και για φάρμακα. Οι υπηρεσίες υγείας 
παρέχονται από τα πέντε μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία και 
ένα παιδολογικό / γυναικολογικό νοσοκομείο, τέσσερα 
εξειδικευμένα κέντρα, 2 μικρότερα νοσοκομεία και 43 κέντρα 

  



 

  

CYPRUS HEALTH SYSTEM 

 

Cyprus Health System  

The services are provided by the 
Public and Private Sector 

The public sector is managed by the 
Ministry of Health, which is responsible for ensuring access to health 
services for all beneficiaries and is financed exclusively from the public 
budget. Some supplements are pay for blood analyses, registrations for 
doctors appointments and for medicines. 

Health services are provided by the five major regional Hospitals and 
one pediatric / gynecological Hospital, four specialist centers  2 smaller 
hospitals and 43 health centers, 235 sub-centers. For- profit private 
hospitals and several private Clinics and diagnostic centers. 

  



 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Το νέο σύστημα υγείας θα εφαρμοστεί την 01/01/201.  

Σκοπός του Γενικού Συστήματος Υγείας (GHS) είναι ο σχεδιασμός 
για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πολίτη, αντανακλώντας τις 
σύγχρονες αντιλήψεις και Πραγματικότητες  

Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι σχεδιασμένο να είναι καθολικό, 
με κοινωνική αλληλεγγύη, ολοκληρωμένο και προσβάσιμο. Η 
διαχείριση του GHS θα είναι υπό την ευθύνη του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας. 

 

  

 
 



 
  

CYPRUS HEALTH SYSTEM 

 

GENERAL HEALTH SYSTEM OF CYPRUS 

The new health system will be implemented on 01/01/2019. 

The aim of the General Health System (GHS) is to design and  

provide a modern and integrated health system that meets the e 

Expectations of the citizen, reflecting modern perceptions and  

Realities. The General Health System is designed to be catholic,  

social, Solidarity, integrated and accessible. 

GHS management will be under the responsibility of the Health 

Insurance Organization. 

 



Cyprus (+357) 
 

 

Emergency call 112                        

Police 100 

11892 (any telephone number request) 

22887171 (only ambulance service) 

Additional information: 

www.moh.gov.cy (Ministry of Health) 

www.hio.org.cy (Health Insurance Organization) 

Important 
contacts 



 

 
 

 

 

              Website: http://project-tnp.eu     

 

 

 

 

 

 

 

            National website: www.euc.ac.cy  

        Contact:  Department of Health Sciences 

 School of Sciences, European University Cyprus 


