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Gabay ng Impormasyon sa
Cyprus
Binuo ang Gabay sa ilalim ng proyektong:
Update sa Gabay na may Pangkalahatang Impormasyon tungkol sa Cyprus
(Pagkilos A4, European Integration Fund para sa mga Third Country National,
Taunang Programme 2013).

Ang Gabay na ito ay binuo para sa mga layunin ng pagbibigay ng impormasyon lang at
walang mga karapatan na maaaring hanguin mula sa mga nilalaman nito. Ginawa ng
mga kasosyo sa proyekto ang kanilang buong makakaya upang maglagay ng tumpak,
napatunayan, tapat, at napapanahong impormasyon, ngunit hindi kami nagbibigay ng
mga garantiya sa katumpakan o pagiging kumpleto nito. Ang impormasyong nilalaman
sa Gabay ng Impormasyon sa Cyprus ay kinolekta mula sa mga maaasahang pinagmulan
gaya ng Cyprus Tourism Organisation, ang Press and Information Office, Mga Ministry,
Mga Pampublikong Awtoridad at mga samahang hindi sa pamahalaan. Ang anumang
impormasyong napapaloob dito ay maaaring sumailalim sa pagbabago nang walang
abiso. Ang lahat ng impormasyong makukuha sa Gabay na ito ay napatotohanan sa
loob ng panahon ng Pebrero – Abril 2015. Dapat na kumpirmahin ng mga mambabasa
sa mga nauugnay na awtoridad ang katumpakan ng impormasyong ibinibigay sa Gabay
na ito. Eksklusibong ibinibigay ang Gabay ng Impormasyon sa Cyprus bilang gabay para
sa impormasyon at hindi sa anumang pagkakataon dapat ituring na nakakasaklaw. Ang
European Integration Fund para sa Third Country Nationals, ang Republika ng Cyprus,
INNOVADE LI LTD, CARDET LTD, at ang Awtoridad na Nasa Kontrata/Responsable ay hindi
dapat panagutin para sa anumang hindi katumpakan na nilalaman ng Gabay, o para sa
anumang direkta o hindi direktang pinsala na magreresulta mula sa impormasyong ito.

Panimula
Isang karangalan ang ipakilala ang gabay na ito na naglalayong magbigay ng
pangkalahatang impormasyon sa mga Third Country National (TCN) tungkol
sa Cyprus hinggil sa kultura, pagtatrabaho, propesyunal na pag-unlad,
pananalapi, kalusugan, at edukasyon. Inihanda ang gabay sa pamamagitan
ng masusing pagsasaalang-alang at pagsusuri ng mga mapagkakatiwalaang
sanggunian, parehong sa antas na lokal at sa Europe. Inaasahang makakatulong
ang gabay sa pag-unawa sa lipunang Cypriot at mapangasiwaan ang kanilang
proseso ng pagiging kabahagi. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong
ito upang pasalamatan ang lahat ng nakipagtulungan sa proyektong ito at
nag-ambag sa matagumpay na pagkumpleto dito.

Constantinos Kyprianou
Pinuno ng European Funds Unit
Ministry of Interior, Republic of Cyprus
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Introduksyon
Nagbibigay ang publication na ito ng pangkalahatang gabay tungkol sa
Cyprus, para sa mga Third-Country National (mga TCN), upang makatulong
na pangasiwaan ang pagiging kabahagi ng mga TCN sa lipunang Cypriot at sa
lokal na merkado ng paggawa. Binuo ang Gabay ng Impormasyon sa Cyprus
bilang pagsisikap na isulong ang respeto at pagkilala sa pagitan ng mga TCN
at ng lokal na lipunan patungkol sa pag-access sa ilang pangunahing pangaraw-araw na aktibidad, karapatan at obligasyon. Ang pangunahing layunin
ng Gabay ay makasuporta ng makabuluhang pakikilahok ng mga TCN sa
pang-ekonomiya, panlipunan at kultural na buhay ng Cyprus.
Binubuo ang Gabay ng Impormasyon sa Cyprus ng mga sumusunod na
kabanata:
1. Heograpiya: Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa
heyograpiya, klima at kalikasan ng Cyprus. Naglalaman din ito ng
demograpikong impormasyon at maiikling presentasyon ng mga
pangunahing lungsod.
2. Kasaysayan: Ipinapakita nito nang sunud-sunod ang kasaysayan ng
Cyprus mula sa panahong prehistoric hanggang sa kasalukuyan.
3. Kultura: Ibinabalangkas nito ang mga mahalagang elemento ng
kultura ng Cyprus, ang mga gawi at mga tradisyon nito.
4. Sistema ng Pulitika: Nagbibigay ito ng pangkalahatang-ideya ng
sistema ng pulitika sa Cyprus, mga proseso para sa pakikilahok at
mga isyung nauugnay sa pagiging kasapi ng Cyprus sa European
Union.
5. Ekonomiya: Ipinapakita nito ang ekonomiya ng Cyprus na may
partikular na pagbibigay-diin sa sistema ng pagbabangko at
pagbubuwis, at ibinabalangkas din nito ang mga impormasyon sa
pagbabangko na mahalaga para sa mga TCN.
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6. Pagtatrabaho at Paggawa: Nagbibigay ito ng pangkalahatangideya ng lokal na merkado ng paggawa na may pagpapatungkol
sa mga uri ng pagtatrabaho at sa mga pampublikong ahensya
na responsable para sa mga TCN, mga pakikipag-ugnayan sa
pagtatrabaho at estado ng pagiging residente.
7. Edukasyon: Ipinapakita nito ang mga pangunahing karapatan
sa edukasyon ng mga TCN sa panahon ng kanilang pamamalagi
sa Cyprus, at binabalangkas nito ang sistema ng edukasyon ng
Cyprus.
8. Mga Serbisyo sa Pangangalaga sa Kalusugan: Ipinapakita nito
ang sistema ng healthcare ng Cyprus kasama ng mga karapatan
at obligasyon ng mga TCN. Tinutukoy din nito ang mga isyung
kaugnay sa Mga Serbisyo ng Social Insurance para sa mga TCN.
9. Access sa Mga Utility: Nagbibigay ito ng listahan ng mga
serbisyong utility, gaya ng tubig, kuryente, mga serbisyo sa
telecommunication, internet, transportasyon at mga serbisyo
ng koreo, at impormasyon sa kung paano ma-access ang mga
serbisyong iyon.
10. Mga Kapaki-pakinabang na Contact: Ibinibigay nito ang mga
detalye sa pakikipag-ugnayan sa mga kapaki-pakinabang na
serbisyo, awtoridad at organisasyon.
Binuo ang materyal batay sa mga sangguniang nanggaling sa mga mahuhusay
na institusyon ng pamahalaan at mga publication ng Press and Information
Office, ang opisyal na instrumento ng pakikipag-ugnayan ng Republika ng
Cyprus, at ng Cyprus Tourism Organisation, at iba pang mga organisasyon.
Dagdag pa rito, may ilang panayam ang ginawa sa mga indibidwal na
nagtatrabaho sa mga may kaugnayang larangan.
Binuo ang Gabay ng Impormasyon sa Cyprus ng kumpanya ng pagkonsulta na
INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu), sa pakikipagtulungan sa International
Research and Development Centre, CARDET LTD (www.cardet.org). Ang
Nasa Kontrata/Responsableng Awtoridad ay ang Solidarity Funds Sector ng
Ministry of Interior ng Republika ng Cyprus. Magkasamang pinondohan ang
proyektong ito ng European Integration Fund para sa mga Third Country
National (95%) at ng Republika ng Cyprus (5%).
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Pangkalahatang-ideya ng
Bansa
Opisyal na Pangalan

Republika ng Cyprus

Populasyon

949,000 (2013)

Kabisera

Nicosia

Area

9,251 sq. km

Klima

- Mediterranean
- Mga mainit, tuyong tag-init at mga malamig na taglamig
- Median na temperatura 19.2 °C (67 °F)
- Median relative humidity 61.7%

Mga Opisyal na Wika
Mga Pangkat ng Relihiyon
Life Expectancy
Mga Inaangkat
Mga Export

Greek, Turkish
- Greek Orthodox 78%
- Mga Muslim 18%
- Mga Maronite, Armenian, Latin 4%
- Mga Lalake: 80.0 (2013)
- Mga Babae: 84.8 (2013)
Mga produktong pang-consumer, petroleum at lubricant, makinarya, kagamitang
pangsasakyan
Citrus, mga patatas, parmasyutiko, semento, damit, produktong gawa sa olive,
produktong dairy

GDP per Capita

25,249 USD (2013)

Salapi

Euro (EUR)

Rate ng Palitan

1 EUR = 1.1142 USD (12 Mayo 2015)

Country Code sa Internet

.cy at .eu (bilang kasapi ng EU)

Country Code sa Telepono

+357

GDP: Gross Domestic Product – ito ang halaga sa merkado ng lahat ng produkto at serbisyong nagawa sa loob ng isang bansa sa
loob ng isang partikular na saklaw ng panahon
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heograpiya

Heyograpiko
1.1 Pangheyograpikong Posisyon
Sa lupain nitong 9.251 square kilometer, ang Cyprus ang ikatlong
pinakamalaking isla sa Mediterranean Sea, kasunod ng mga isla ng Sicily at
Sardinia. Matatagpuan ito sa hilagang-silangang sulok ng Mediterranean Sea
sa layong 380km mula sa Greece (mga isla ng Rhodes – Karpathos), 300km
hilaga ng Egypt, 105km kanluran ng Syria, at 75km timog ng Turkey.

EUROPE
ITALY

TURKEY

GREECE

CYPRUS

LEBANON

ISRAEL

LIBYA

SYRIA

ASIA

EGYPT

AFRICA
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1.2 Panahon – Klima
Ang Cyprus ay may matinding klimang pang-Mediterranean na kilala sa mga
mainit at tuyong tag-init at mga maulan at banayad na taglamig. Sa loob
ng buong taon, ang mga antas ng humidity ay mula 60% hanggang 95%.
Mayroong 11.5 oras ng maliwanag na sikat ng araw ang Cyprus bawat araw
sa tag-init at 5.5 oras sa panahon ng taglamig. Ipinapakita ng talahanayaan
sa ibaba ang katamtamang minimum at katamtamang maximum na mga
temperatura sa mga buwan ng taglamig at tag-init sa iba't ibang lugar ng
Cyprus.
Katamtamang Minimum at Maximum na Mga Temperatura
Mga
Lungsod/
Lugar

Average na minimum
na temperatura tuwing
taglamig

Average na maximum
na temperatura tuwing
tag-init

Nicosia

23-10 ο C

37-44ο C

Limassol

22-12 ο C

34-42ο C

Larnaca

22-11 ο C

33-40ο C

Paphos

23-12 ο C

30-35ο C

Prodromos
(Troodos)

14-6 ο C

27-35ο C

Famagusta

21-11ο C

32-38ο C

1.3 Natural na Kapaligiran
Ang Cyprus ay may dalawang pangunahing mabundok na lugar: ang Troodos
Mountain range, na sumasakop sa timog kanlurang dako ng isla at ang
Pentadaktylos Mountains sa hilagang baybayin ng Cyprus. Ang pinakamataas
na tuktok ng Troodos ay ang Mount Olympus, na umaabot ng 1,951 metro
ang taas.
Kabilang sa mga pananim sa Cyprus ang malawak na uri ng mga halaman,
parehas na mga pangkaraniwan at bihirang specie. Ang kumbinasyon ng
pagiging iba-iba at porma ng landscape ang nagbibigay ng yaman sa pananim
at sa pagkalikha ng mga natural na reserve, na mahalaga para sa maraming
hayop na nabubuhay isla. Ang isang natatanging hayop at pambansang
simbolo ng Cyprus ay ang “Cyprus mouflon”, isang pangkat ng subspecies ng
ligaw na tupa, na isa sa mga pinoprotektahang species sa isla.
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Cyprus Mouflon
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

1.4 Demograpikong Impormasyon
Ayon sa Ulat sa Demograpiko ng 2013, na inihanda ng Statistical Service
ng Republika ng Cyprus, ang kabuuang populasyon ng Cyprus, gaya ng
pagtatantya noong 2013, ay 949,000, na:


690,900 ang tumukoy sa kanilang pinagmulan bilang mga Greek
Cypriot, kabilang ang mga Maronite, Armenian at Latin, na
kumakatawan sa 72.8% ng kabuuang populasyon.



91,000 ang tumukoy sa kanilang pinagmulan bilang mga Turkish
Cypriot, na kumakatawan sa 9.6% ng kabuuang populasyon.



167,100 ay mga mamamayan ng Europe at mga Third Country
Nationals (mga TCN), na kumakatawan sa 17.6% ng kabuuang
populasyon.

1.5 Mga Lungsod – Mga Distrito
Nahahati ang Cyprus sa 6 na distrito, ang bawat isa ay ipinangalan sa
administratibong kabisera. Ang mga ito ay:


Nicosia



Limassol



Larnaca



Paphos



Famagusta



Kyrenia

Panoramic na View ng Nicosia
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Pinamamahalaan ang bawat distrito ng isang District Officer, na nag-uulat sa
Ministry of Interior. Ang District Officer ay kumikilos bilang chief-coordinator
ng mga aktibidad ng lahat ng Ministry sa kanyang distrito.
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Nicosia
Nicosia ang kabiserang lungsod ng Cyprus, na matatagpuan sa gitna ng
Cyprus. Isa itong modernong hub ng komeryso at sentro ng negosyo. Ito
ang sentro ng mga tanggapan, serbisyo at awtoridad ng pamahalaan.
Kabilang sa mga ito ang Presidential Palace, ang House of Representatives,
Mga Ministry, mga embahada at konsulada ng ibang bansa, pati na rin ang
mga headquarters ng mga serbisyong pampubliko at mga departamento na
maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga TCN. Nasa Nicosia din, na kilala
sa pangnegosyong kapaligiran nito, ang mga headquarters ng maraming
pangunahing lokal at internasyonal na kumpanya. Ang tunay na kabuuang
populasyon ng distrito ng Nicosia ay tinatayang nasa 333,800 residente,
habang ang kabuuang bilang ng mga residente na naninirahan sa mga urban
na lugar ay tinatayang nasa 244,100 (2013).

Mga Dapat Puntahan
Ledra’s Street: Matatagpuan sa lumang bayan ng Nicosia, ang Ledra’s street
ay isa sa mga pinaka-abalang lugar na pinamimilihan sa lungod, na halos
para sa mga naglalakad lang. Ang malalaking deparment store at mga cafe
ang mga pangunahing katangian ng kalye.
Athalassa National Forest Park: Matatagpuan sa timog silangang dako ng
kabiserang lungsod, ang National Forest Park ng Athalassa ay isang malawak
na mahalamang lugar na may buhay hayop at halaman. Ginagamit ang parke
para sa pananaliksik sa panggugubat at paglilinang ng halaman at naglalaan
ng isang lugar para sa mga pang-aliwang aktibidad.
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Ledra’s Street
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Limassol
Ang Limassol ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa isla na may
tinatayang populasyon na 182,400; tumutukoy ang bilang sa mga urban ng
lugar ng Limassol, habang ang tunay na kabuuang populasyon ng namumuhay
sa distrito ay tinatayang nasa 239,700. Nasa Limassol ang pangunahing pier
ng isla at isa itong nangununang pangturistang resort. Bahay din ito ng
mga pangunahing gawaan ng alak ng bansa. Tanyag din ang lungsod dahil
sa dalawa sa mga pinakamasiglang piyesta ng isla: ang mga pagdiriwang na
Perya sa tagsibol, na noong unang panahon pa nagsimula, pati na rin ang
pista ng alak, na ginaganap tuwing Setyembre.
Limassol - Kolossi Medieval Castle
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Mga Lugar na dapat Bisitahin
Limassol Medieval Castle/Museum: Ang Medieval Castle, na binuo noong
ika-13 siglo, ay matatagpuan sa gitna ng lumang bayan at tanyag para sa
napanatiling arkitekturang medieval. Narito ang Cyprus Medieval Museum.
Mga Pampublikong Hardin: Ang Mga Pampublikong Hardin ay matatagpuan
sa kahabaan ng daanan sa baybay-dagat ng Limassol kung saan ginaganap
ang Piyesta ng Alak bawat Setyembre.
Limassol Marina: Nagbukas noong 2014 ang bagong Limassol Marina at ang
bagong pagpapahusay sa waterfront. Binubuo ito ng mga eleganteng tirahan
at isang marina na nagbibigay ng maraming serbisyo kasama na ang iba't
ibang kainan at tindahan.
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Larnaca
Ang Larnaca ay isang lunsgod sa baybay-dagat na sikat dahil sa marina nito,
sa promenade nito sa baybay-dagat na maraming palm, at sa mga templo
ng Kristyano at Islam nito, na may malaking halaga sa kasaysayan at kultura.
Ang pinakamalaking paliparan sa isla, ang Larnaca International Airport, ay
matatagpuan sa bandang labas ng lungsod. Sa gawing silangan ng paliparan,
nasisiyahan ang mga tao sa sikat na Mackenzie beach. Ang populasyon sa
mga urban na lugar ng Larnaca ay tinatayang nasa 85,900, habang ang tunay
na kabuuang bilang ng mga residente sa distrito ay tinatayang nasa 145,900
(2013).

Larnaca Salt Lake, Aliki
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Mga Lugar na dapat Bisitahin
Larnaca Salt Lake: Daan-daang migratory na ibon, gaya ng mga flamingo,
ang namamahinga sa kalapit na lawang ito sa kanilang mga ruta ng pagmigrate. Ang maalat na lawa ay matatagpuan sa tabi ng mosque ng Hala
Sultan Tekke.
Phinikoudes Beach: Ang Palm Trees Beach, na tinatawag ng mga nakatira
roon na "Phinikoudes" at binibisita ng libu-libong tao bawat taon, ang isa
sa mga pinakakilalang dalampasigan sa Cyprus. Ang lugar sa kahabaan ng
baybay-dagat ay ang sangguniang lugar ng lungsod at kilala ito dahil sa
mga café, bar at inuman nito. Dito dinaraos ang tatlong araw na Larnaca
"Kataklysmos Fair" sa tag-init.
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Phinikoudes Beach
Mga Larawan: Press and Information
Office 2010 (Multimedia Presentation)

Paphos
Ang Paphos ay matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Cyprus at mayroon
itong populasyon sa mga urban na lugar na 64,300, habang ang tunay na
kabuuang population ay tinatayang nasa 91,200 (2013). Sa loob ng mahabang
panoong noong unang panahon, ang Paphos ang kabiserang lungsod ng isla.
Ang Paphos International Airport ang pangalawang pinakamalaking paliparan
ng bansa. Dahil sa lokasyon ng lungsod at layo mula sa kabisera ng bansa, ang
lahat ng serbisyong pampubliko ay may mga lokal na tanggapan upang mas
mahusay na mapaglingkuran ang mga naninirahan doon.

Mga Lugar na dapat Bisitahin

Petra tou Romiou
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Petra tou Romiou – Rock of Aphrodite: Ang "Petra tou Romiou" ay
matatagpuan sa pagitan ng Limassol at Paphos. Ayon sa Greek mythology,
si Aphrodite, ang diyosa ng kagandahan at pagmamahal, ay umahon mula sa
bumubulang dagat sa lugar na ito. Nauugnay ang "Petra tou Romiou" sa mga
umiiral na alamat ng bayaning Byzantine, si Digenis Akrita, na nagbato ng
malaking bato sa Mga Saracen at sumira sa kanilang mga barko, na nakapigil
sa pagsakop nila sa isla. Nasa lugar na ito pa rin ang bato, na nagbibigay sa
rehiyon ng pangalan nito.
Akamas National Park: Kilala ang Akamas National Park bilang ang
pinakamayaman at pinakamagandang lugar sa Cyprus pagdating sa mga
halaman at hayop at ito ang tahanan ng maraming species ng mga ibon at
mammal. Malaking bahagi ng parke ang nasa ilalim ng proteksyon ng Cyprus
Department of Forests.

Akamas National Park
Larawan: Cyprus Tourism Organisation
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Famagusta
Ang Famagusta ang dating pinakasikat na pangturistang resort ng Cyprus,
pati na rin ang pinakamahalagang sentro ng komersyo nito bago ang
pananakop ng mga Turkish noong 1974. Ang lungsod ng Famagusta at ang
pinakamalaking bahagi ng distrito ay wala sa umiiral na kontrol ng Republika
ng Cyprus dahil sa pananakop ng mga Turkish. Ang Ayia Napa at Protaras,
na nasa lugar na nasa ilalim ng umiiral na kontrol ng Republika ng Cyprus, ay
ginawang mga sikat na pangturistang resort.
View ng dagat - Lugar ng Famagusta
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Mga Lugar na dapat Bisitahin
Cape Greco: Ang Cape Greco, na kilala rin bilang Cavo Greco, ay idineklara
bilang National Forest Park at isa itong pinoprotektahang lugar ng
natatanging natural na ganda, na may mga nakamamanghang bangin.
Matatagpuan ito sa timog-kanlurang baybay-dagat ng Cyprus, sa pagitan ng
Ayia Napa at Protaras, at isa itong kilalang lugar para sa pagsisid at pagtuklas
sa mayamang dagat.
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Cape Greco
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Kyrenia
Ang Kyrenia, na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Cyprus, ay ang
pinakamaliit sa anim na distrito sa isla. Binubuo ng mga bundok ng
Pentadaktylos ang kanlurang kalahati ng mabundok na rehiyon ng Kyrenia.
Napilitan ang mga Greek Cypriot na lisanin ang lungsod noong 1974 dahil sa
pananakop ng Turkish. Simula noon, nawala ang lungsod sa ilalim ng umiiral
na kontrol ng Republika ng Cyprus.
Pier ng Kyrenia
Larawan: Press and Information Office

Heograpiya | 25

kasaysayan

Kasaysayan
2.1 Introduksyon
Ang Cyprus ay nasa gitna ng tatlong kontinente – Asia, Africa at Europe. Ang
heograpiko at estratehikong lokasyon nito sa pagitan ng Silangan at Kanluran
ang naging dahilan ng pagiging tampulan ng Cyprus mula pa noong unang
panahon, na nagresulta sa paulit-ulit na pananakop ng iba pang mga bansa
at sibilisasyon. Bahagyang ipinapakita at kinakatawan na ng susunod na
talahanayan ang mga pinakamahalagang makasaysayang panahon ng isla.
Maikling Pangkalahatang-ideya ng Mga Makasaysayang Panahon ng
Cyprus
Petsa
8200-1050 BC

1050 BC-330 AD

330-1191 AD

1191-1489 AD

1489-1571 AD

Panahon
Prehistoric Age

Panahong
Geometric,
Archaic,
Classical,
Hellenistic, at
Roman

Panahon ng
Byzantine

Panahon ng Mga
Frank
Pamumuno ng
mga Venetian

Mga mahalagang yugto


Pagkakatuklas sa tanso



Naging isa sa mga pinakamalaking sentro ng gawaan ng
tanso ang Cyprus



Umunlad ang Cyprus at naging isa sa mga pangunahing
sentro ng kultura sa Mediterranean basin



Pagsakop sa Cyprus ng Assyria, Egypt at Persia, nang
sunud-sunod



Pinalaya ni Alexander the Great ang Cyprus mula sa
Persian



Tinanggap ng Cyprus ang sistema ng administrasyong
Roman sa panahon ng mga Roman



Pagkilala sa autocephalous ng chruch of Cyprus



Unang mapangwasak na paglusob ng mga Arab laban sa
Cyprus



Pananakop sa Cyprus ni King Richard the Lionheart



Ibinenta ni King Richard ang Cyprus sa mga Frank



Pagpapatupad ng Latin Church



Isinuko ng mga Frank ang Cyprus sa mga Venetian



Itinatag ang mga Venetian na pader ng Nicosia at
Famagusta



Pagtatatag sa Greek school



Pananakop sa Cyprus ng mga Ottoman
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1571-1878 AD

1878-1960 AD

1960 ADKasalukuyan

Pamumuno ng
mga Ottoman

Pamumuno ng
mga British

KasarinlanKasalukuyang
panahon



Ang paghihirap ng simbahan na ipreserba ang wika
at relihiyong Greek sa panahon ng pagtatatag ng mga
paaralan



Pagbibigti kay Arsobispo Kyprianos at iba pang mga
obispo para sa diumano'y pagpaplano ng paghihimagsik
laban sa pananakop ng mga Ottoman



Isinuko ng Turkey ang Cyprus sa England



Muling pag-oorganisa ng sistemang administratibo at
legal sa Cyprus ng mga British



Ang pakikipaglaban ng Greek Cypriot kontra sa
pamumuno ng mga British ng ΕΟΚΑ (National
Organisation of Cypriot Fighters) 1955-1959



Pagkatapos ng 4 na taong paghihirap at ng Mga
Kasunduan ng London- Zurich, idineklarang isang
malayang republika ang Cyprus (1960)



Umalis ang mga Turkish Cypriot mula sa mga istrakturang
pampamahalaan (1963)



Coup ng military junta na pinamunuan ng Athens (1974)



Pananakop ng mga Turkish sa Cyprus at pananakop ng
mga hukbong Turkish sa 37% ng isla (1974)



Sumali sa European Union ang Republika ng
Cyprus (2004); sinuspinde ang paglalapat sa Acquis
Communautaire sa mga lugar na nasasakupan ng Turkey
mula noong 1974



Pagpapairal ng Euro (2008)

Susunod ang paglalarawan ng bawat panahon sa mga susunod na seksyon.

2.2 Prehistoric na Panahon (8200 - 1050 BC)
Noong panahong ito, karaniwang abala ang mga lokal na residente ng isla sa
pangingisda, pangangaso at pagsasaka. Ang pagkatuklas ng tanso ay naging
isang mahalagang elemento sa mga pagbabago at pag-unlad sa buhay at
kultura ng mga nakatira sa isla. Naging isang pangunahing sentro ng gawaan
at kalakalan ng tanso ang Cyprus. Minarkahan ang pagtatapos ng ika-13 siglo
ng paninirahan ng mga pinaka-unang Achaean Greek sa isla.

2.3 Mula sa panahong Geometric hanggang sa panahon ng mga
Roman (1050 BC-330 AD)
Panahong Geometric, Archaic at Classical
Noong panahong ito, sampung lungsod-estado sa Cyprus ang lumaban upang
mapreserba ang kanilang kasarinlan ngunit sa huli ay nagapi at nasakop ang
mga ito ng mga dayuhang mananakop nang sunud-sunod. Kabilang sa mga
mananakop na ito ang mga Assyrian, Egyptian, at Persian. Kasabay nito,
umunlad ang Cyprus at naging isang kapuna-punang sentro ng kultura at
pulitika sa rehiyon ng Mediterranean.
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Mga Baryang Tanso
Larawan: Press and Information
Office

Panahong Hellenistic
Pinalaya ni Alexander the Great, ang hari ng Macedonia, ang Cyprus mula
sa mga Persian noong 332 BC, na nagdugtong sa isla sa kanyang emperyo.
Ibinuwag ang mga bagong tatag na lungsod-estado at muling ipinagbuklod
ang isla. Ang Paphos ang opisyal na idineklarang kabiserang lungsod. Ang
kapayapaang umiral pagkatapos nito ay nagtulak sa isang panahon ng
kasaganahan. Noong 58 AD, napailalim ang Cyprus sa kapangyarihan ng
silangang Roman Empire ng Byzantine. Ang “Libingan ng Mga Hari“ sa
Paphos ay isang kamangha-manghang monumento ng panahong ito.

Panahon ng mga Roman
Isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Cyprus noong panahon ng
mga Roman (30 BC – 330 AD) ang paglipat ng mga residente ng isla sa
Kristyanismo sa pamamagitan nila apostol Paul at Barnabas, na bumisita sa
isla sa panahon ng kanilang misyong pang-apostol. Sa pangkalahatan, noong
panahon ng mga Roman, nakaranas ng malaking pag-unlad ang kulturang
Cypriot. Kabilang sa ilan sa mga pinakamahalagang halimbawa ng pag-unlad
na ito ang mga teatro ng Soloi at Kourion.

Tombs of the Kings
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

2.4 Panahon ng Byzantine (330 – 1191 AD)
Ang Autocephalous Church ng Cyprus: Ang Cyprus, noong panahon ng
Byzantine ay idinugtong sa silangang bahagi ng Emperyo ng mga Roma,
na kilala bilang ang Byzantine Empire. Nagtagumpay ang Church of Cyprus
nang may matinding pagsisikap na manatiling autocephalous at ganap na
malaya. Noong 488 AD, kinilala ng Byzantine na Emperador na si Zenonas
ang Autocephalous ng Church of Cyprus at binigyan ang Arsobispo ng Cyprus
at ang mga susunod sa kanya ng ganap na kalayaan at ang tatlong pribilehiyo
na:


Gumamit ng pulang tinta sa paglagda



Magsuot ng pulang kapa sa mga opisyal na seremonya at



Humawak ng imperial scepter

Upang maipahayag ang kanyang pasasalamat sa Emperador para sa
pagpapatibay na pagiging autocephalous ng Church of Cyprus, iprinesinta
ng Arsobispo ng Cyprus na si Anthemios ang manuscript ni St. Barnabas ng
Mabuting Balita ni St. Mathew, na natuklasan ni Arsobispo Anthemios sa
libingan ng Apostol malapit sa Salamis.

Teatro ng Kourio
Larawan: Press and Information
Office

Ang libingan ni Apostol Barnabas
Larawan: Press and Information Office

Kasaysayan | 31

Mga paglusob ng mga Arab
Nagsimula ang paglusob ng mga Arab laban sa Cyprus noong 648-649 AD.
Nagapi na rin sa wakas ni Emperador Nicephorus II Phocas ang mga Arab
at samakatuwid ay napalaya ang isla at idineklara ang Nicosia na bagong
kabiserang lungsod. Binuo ng mga Byzantine sa panahong ito ang mga
kilalang monasteryo ng Kykkos at Machairas.

Ang simula ng Panahon ng mga Frank
Noong 1191 AD, nakita ng hari ng England, na si Richard the Lionheart, ang
istratehikal na kahalagahan ng Cyprus at sinakop ang isla. Pagkaraan ng isang
taon, naghimagsik ang mga naninirahan sa Cyprus laban sa mga British, at
noong nabatid ni Richard the Lionheart kung gaano kahirap magpanatili ng
kontrol sa isla, ibinenta niya ito sa French nobleman na si Guy de Lusignan,
na naging tanda sa pagsisimula ng panahon ng mga Frank.

2.5 Panahon ng mga Frank (1191 – 1489 AD)
Ang pagpapatupad ng Latin Church: Ang Panahon ng mga Frank ay
binubuo ng panahon ng kahirapan, manipulasyon at pang-aapi para sa mga
mamamayang Cypriot. Naniniwala ang dinastiya ng mga hari at reyna ng
Lusignan sa Cyprus (Pamilya ng Mga Haring Lusignan) na ang pagpapatupad
ng kanilang mga institusyon at wika ay makakamit lang kung ang Greek
Orthodox Church ay mapapalitan ng Latin Church. Dahil dito, naharap ang
mga naninirahan sa maraming paghihirap dahil ang karamihan sa kanila ay
mga Christian Orthodox. Sa panahong ito, nakaranas ang lungsod sa baybaydagat ng Famagusta ng abalang pangangalakal dahil sa mga pribilehiyong
ipinagkaloob sa mga dayuhang mangangalakal. Kasabay nito, itinaguyod ang
Nicosia upang maging kabiserang lungsod at isang pangunahing sentro ng
mga Frankish na hari. Pinakasalan ng Frank na hari ng Cyprus, na si James II,
si Caterina Cornaro mula sa Venice. Pagkalipas ng isang taon, noong namatay
si King James II noong 1473, pinalitan siya ni Caterina Cornaro sa trono at
kaagad siyang kinilala bilang Reyna ng Cyprus. Isinuko ng tagapagmana
ang isla noong 1489 sa Venice at samakatuwid ay inilagay ang kaharian ng
Cyprus sa ilalim ng ganap na kontrol ng mga Venetian.

2.6 Panahon ng Venetian (1489 – 1571 AD)
Noong panahon ng Venetian, patuloy na lumalaganap ang banta ng mga
Ottoman sa buong lugar. Nabahala ang mga Venetian sa panganib na
mawala sa kanila ang Cyprus, at dahil dito ay nagtayo sila ng mga pader o
mas pinatibay ang mga umiiral nang pader sa Nicosia, Kyrenia, at
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Monasteryo ng Kykkos
Larawan: Press and Information
Office

Famagusta. Sa katunayan, ang mga pader ng Nicosia at Famagusta ay mga
kahanga-hangang palatandaan ng panahong ito.

Emperyo ng Ottoman sa Cyprus
Mababakas ng panahon ng Ottoman ang mga pinagmulan nito sa 1570
noong sinugod ng mga Ottoman na Turk ang Cyprus at sinakop ang lahat
ng lungsod, maliban sa Famagusta, na matapang na lumban sa loob ng 11
buwan. Ang pagbagsak ng Famagusta noong 1571 ang tanda ng opisyal na
simula ng isang bagong pamumuno – ang pamumuno ng mga Ottoman.

2.7 Emperyo ng Ottoman (1571 - 1878 AD)

Ang Mga Pader ng Famagusta
Larawan: Press and Information
Office

Ang Simula ng Pamumuno ng mga Ottoman
Pinaalis sa isla ang mga Latin na kawani habang pinagkalooban naman ng
mga pribilehiyo ang Church of Cyprus mula sa simula ng pamumuno ng mga
Ottoman.

Ang Papel ng Simbahan
May ginampanang mahalagang papel ang Church of Cyprus sa edukasyon
ng mga Cypriot. Sa panahon ng pamumuno ng mga Ottoman, nagtatag at
nagpanatili ang Church of Cyprus ng ilang paaralan, at sa ganitong paraan
ay nakapag-ambag sa pagpreserba sa wikang Greek at relihiyon ng mga
naninirahang Cypriot Orthodox.

Isinuko ang Cyprus sa British
Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal noong 1869, nagkaroon ang Cyprus
ng malaking halaga para sa mga British dahil lumikha ang pagbubukas ng
Canal ng mahalagang lagusan sa pagitan ng Mediterranean Sea at ng Arab
Gulf. Noong 1878, ang Turkey, pagkatapos ng isang lihim na kasunduan, ay
isinuko ang Cyprus sa Great Britain.

2.8 Pamumuno ng mga British (1878 – 1960 AD)
Ang simula ng pamumuno ng mga British
Lubos na tinanggap ng mga Greek Cypriot ang paglipat mula sa Ottoman
Empire papunta sa Great Britain, sa paniniwalang matutupad nito ang mithiin
nila na maisama sa Greece. Gayunpaman, hindi natupad ang kanilang mga
inaasahan.

Minaret, Omeriye Mosque
Larawan: Press and Information
Office
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Referendum
Noong 15 Enero 1950, nagdaos ng isang referendum sa pagbubuklod sa
Greece, kung saan 95.7% ng mga Greek Cypriot ang bumoto nang pabor sa
Pagsasama. Walang naging epekto ang resulta ng referendum sa posisyon
ng mga British.

Pakikipaglaban sa kalayaan ng EOKA (1955-1959)
Noong 1955, naghimagsik ang mga Greek Cypriot laban sa pamumuno ng
mga British at naglunsad ng pambansang pakikipaglaban kontra sa pagiging
kolonya, na pinamunuan ng National Organisation of Cypriot Fighters
(EOKA), at nilalayon nitong maisama ang isla sa Greece. Nagresulta ang
pakikipaglaban sa pagtatapos ng pamumuno ng mga British at humantong
ito sa kasarinlan ng Cyprus.

2.9 Kasarinlan ng Cyprus noong 1960 AD – Kasalukuyang
panahon

Ang pagtataas ng watawat na British
sa Paphos square
Larawan: Press and Information
Office

Deklarasyon ng Kasarinlan ng Cyprus
Noong Pebrero 1959, nilagdaan ang mga kasunduan bilang bahagi ng Mga
Kasunduang Zurich-London at noong ika-16 ng Agosto, 1960, opisyal na
idineklara ang Cyprus bilang isang Malayang Republika. Hinalal ang Greek
Cypriot na Arsobispo na si Makarios III bilang unang Pangulo ng Republika ng
Cyprus at ang Turkish Cypriot na si Dr. Fazil Kutchuk bilang Bise Presidente.
Ang Araw ng Kasarinlan ng Cyprus ay ipinagdiriwang ngayon tuwing ika-1 ng
Oktubre, at isa itong pambansang holiday.

Pag-alis ng mga Turkish Cypriot mula sa Pamahalaan
Noong 1963, sa ilalim ng pagpapaliwanang ng mga susog sa konstitusyon na
ipinanukala ni Makarios III at ang kasunod na di-pagkakasundo sa pagitan ng
dalawang komunidad, umalis ang mga opisyal at parliamentarian na Turkish
Cypriot sa pamahalaan.

Pakikipaglaban sa kalayaan ng
EOKA 1955-1959
Larawan: Press and Information Office

Coup ng Militar
Noong ika-15 ng Hulyo, 1974, ang junta ng militar na pinamumunuan ng
mga rebeldeng Heneral ng Athens at sinusuportahan ng ilang Greek Cypriot
ay nag-organisa ng kudeta ng militar at pinatalsik nito ang pamahalaan ng
Cyprus. Tinulungan si Arsobispo Makarios III ng pamahalaan ng mga British
na tumakas sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga British na Base Militar
sa Cyprus. Sa maikling panahon agad pagkatapos noon, ang Republiko ay
ilegal na pinamahalaan ng mga pinuno ng coup ng militar.
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Mga kasunduang Zurich-London
Larawan: Press and Information
Office
2010 (Multimedia na Presentasyon)

Pananakop ng mga Turkish
Noong ika-20 ng Hulyo, 1974, ginamit ng Turkey ang kudeta bilang dahilan
upang sakupin ang isla. Ang pananakop ng mga Turkish ay nakapagpaalis ng
humigit-kumulang 200,000 Greek Cypriot sa sinakop na hilagang bahagi ng
isla at simula noon ay sakop na ng Turkey ang 37% ng teritoryo ng Republika
ng Cyprus.
Sa kabila ng paulit-ulit na pagsisikap at iba't ibang resolusyon na inilabas
ng United Nations pati na rin ng Security Council at ng European Council,
ilegal pa ring sinasakupan ng mga sundalong Turkish ang hilagang bahagi ng
Cyprus at 200,000 Cypriot na refugee ang hindi pa nakakabalik sa kanilang
mga tahanan simula noon at daan-daang tao ang hindi pa rin natatagpuan.

Sumali ang Cyprus sa European Union
Noong ika-1 ng Mayo, 2004, naging ganap na kasapi ng European Union ang
Cyprus. May kasamang probisyon ang kilos ng pagiging bahagi na isinasaad
na sinususpinde ang pagpapatupad ng acquis communautaire sa mga lugar
na kinokontrol ng pamahalaan ng Cyprus (bilang resulta ng pananakop ng
mga Turkish). Maaalis ang pagsusupinde na ito kaagad kapag naresolba na
ang problema sa Cyprus, Nagpapatuloy ang mga pagsisikap na makahanap
ng makatarungan at gaganang solusyon sa problema sa Cyprus.

Pagpapairal ng Euro
Noong Enero 2008, sinimulang gamitin ng Cyprus ang Euro bilang opisyal
na currency nito kapalit ng pambansang currency nito - ang Cyprus pound.
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Kultura
Ang Cyprus ay isang isla na mayaman sa kultural na pamana. May mga
museo, aklatan, art gallery, at teatro na nagpapamalas ng magagandang
koleksyon ng orihinal na sining ng Cyprus. Sa mga sumusunod na pahina,
makakakita ka ng mga halimbawa ng mga pamanang kultura at tradisyon ng
Cyprus, na kinabibilangan ng mga museo at monumento.

3.1 Mga Museo
Nicosia
Cyprus Archaeological Museum

Musika at Sayaw
Larawan: Press and Information Office

Ang Cyprus Archaeological Museum ng Nicosia ay ang pinakamatanda at
pinakamalaking archaeological na museo sa isla. Ang isang pagbisita sa
mga natatanging koleksyon ng museo ay maghahandog ng pagkakataong
maranasan ang kasaysayan ng Cyprus mula sa Neolithic Age (7000-3900 BC)
hanggang sa Panahon ng Byzantine (330-1191 AD).

Leventeio Municipal Museum ng Nicosia
Ang Leventeio Municipal Museum ang kaisa-isang museo sa kabiserang
lungsod na nagpapakita sa panlipunan at makasaysayang pag-unlad ng
buhay sa Nicosia, mula noong Chalcolithic Age (3900 BC) hanggang sa
kasalukuyang panahon.

Rota Children’s Museum
Ang Rota Museum ay isang interaktibong museo para sa mga bata, na
nangangasiwa ng mga aktibidad na tumutulong na maturuan ang pag-iisip
at mapasigla ang imahinasyon.

Cyprus Archaeological Museum ng
Nicosia
Larawan: Cyprus Tourism Organisation
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Limassol
Limassol Medieval Castle / Museum
Ang Cyprus Medieval Museum, na nasa loob ng kastilyo ng lungsod, ay
matatagpuan malapit sa lumang pier, sa gitna ng makasaysayang sentro ng
Limassol. Binubuo ito ng malaking koleksyon ng mga exhibit na nagmula ang
karamihan sa panahon ng Byzantine at medieval.

Limassol District Archaeological Museum
Ang museo ay may koleksyon ng mga exhibit na hinukay mula sa mga lugar
ng arkeolohiya sa greater Limassol district, na nagmula pa noong Neolithic
Age hanggang sa panahon ng mga Romano.

Limassol District Archaeological
Museum
Larawan: Press and Information Office

Larnaca
Larnaca District Archaeological Museum
Nagpapakita ang museong ito ng sining mula sa Neolithic Age na mga
tahanan ng Tenta sa Kalavasos, pati na rin mula sa lumang bayan ng Kiti.

Pierides Museum
Itinatala ng koleksyon sa arkeolohiya na ipinapakita sa Pierides Museum ang
paglago ng ekonomiya, lipunan at kultura ng isla sa loob ng libu-libong taon.
Ang mga bagay na ipinapakita ay nagmula pa noong 4000 BC hanggang ika15 siglo AD.

Larnaca District Archaeological
Museum
Larawan: Press and Information Office

Paphos
District Archaeological Museum ng Paphos
Ang District Archaeological Museum ng Paphos ay may koleksyon ng mga
bagay na natagpuan sa lugar ng distrito, na nagmula pa noong Neolithic age
hanggang 1700 AD.

Famagusta
Marine Museum ng “Thalassa”
Ang pangunahing layunin ng museo ay ang magbigay ng kaalaman sa mga
bisita tungkol sa kasaysayan ng dagat ng Cyprus at ang kahalagahan nito sa
pag-unlad ng sibilisasyon ng Cyprus mula sa mga prehistoric na panahon
hanggang sa kasalukuyan.
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Marine Museum ng “Thalassa”
Larawan: Press and Information Office

3.2 Mga Kilusang para sa Relihiyon
Mga Simbahang Kristyano
Faneromeni Church
Binuo noong 1872 at inialay sa Birheng Maria, ang simbahan ng Faneromeni
ang naging pinakamalaking simbahan noon sa Nicosia. Nilalaman ng marmol
na musoleo sa silangan ng simbahan ang mga labi ng mga obispo at pari
na binitay ng mga Ottoman noong 1821. Nagdaraos ng mga serbisyo ang
simbahan nang buong taon.

Agios Nikolaos ton Gaton Monastery (Saint Nicolas of the Cats)
Ang Agios Nikolaos ton Gaton (Saint Nicolas of the Cats) ay ang posibleng
pinakamatandang monasteryo sa Cyprus. Ang monasteryo ay itinitag ni
Saint Helen, ang ina ni Emperor Constatine the Great. Ayon sa tradisyon,
nagpakawala si Santa Elena ng libu-libong pusa upang lipulin ang mga ahas
na namugad sa lugar dahil sa matinding tagtuyo. Ang kaganapang iyon
ang nagbigay sa monasteryo ng pangalan nito – Saint Nicolas of the Cats.
Matatagpuan ang monasteryo sa Cape Gata, sa timog silangan ng Akrotiri
Salt Lake sa Limassol.

Faneromeni Church
Larawan: Press and Information Office

Saint Lazaros Church
Ang Saint Lazaros church sa Larnaca, ay isang kapuna-punang halimbawa
ng arkitekturang Byzantine, na binuo noong ika-9 na siglo. Makikita ang
libingan ni Saint Lazaros sa ilalim ng santwaryo. Sa tabi ng simbahan ay ang
Ecclesiastical Museum. Nagdaraos ang simbahan ng mga serbisyo nang
buong taon.

Agios Nikolaos ton Gaton – Saint
Nicholas of the Cats
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Saint Neofytos Monastery
Itinatag ang monasteryo sa Paphos noong panahon ng 1200 AD ni Saint
Neofytos. Ang lugar kung saan namuhay si Saint Neofytos, na tinatawag na
“Encleistra” (tahanan ng ermitanyo), ay isang bato na inukit niyang mag-isa
at pinalalamutian ng mga fresco na Byzantine. Nagdaraos ang monasteryo
ng mga serbisyo nang buong taon.

Saint Napa Monastery
Ang medieval na monasteryong ito, na itinayo noong ika-16 siglo, ay
matatagpuan sa Ayia Napa at inialay kay Saint Napa. Ang hostel sa gawing
silangan ng monasteryo ay pag-aari ng World Council of Churches. Nagdaraos
ang monasteryo ng mga serbisyo nang buong taon.

Saint Napa Monastery
Larawan: Cyprus Tourism Organisation
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Mga simbahang inilista bilang World Heritage ng UNESCO
Sampung simbahang Byzantine ng Cyprus ang kasama sa katalogo ng
UNESCO bilang mga pinoprotektahang monumento ng salinlahi ng kultura
ng mundo. Ang mga simbahang ito ay ang:


Stavros tou Agiasmiati (Troodos, Distrito ng Limassol)



Sotiros (Troodos, Distrito ng Limassol)



Timios Stavros (Troodos, Distrito ng Limassol)



Panagia tou Araka (Troodos, Distrito ng Nicosia)



Saint Nicholas Church (Solea, Τroodos, Distrito ng Nicosia)



Panagia Podithou (Solea, Troodos, Distrito ng Nicosia)



Panagia Asinou (Solea, Troodos, Distrito ng Nicosia)



Saint John Lampadistis (Marathasa, Troodos, sa pagitan ng Nicosia
at Limassol)



Virgin in Moutoullas (Marathasa, Troodos, sa pagitan ng Nicosia at
Limassol)



Archangel Michael (Marathasa, Troodos, sa pagitan ng Nicosia at
Limassol)

Mga Simbahang Katoliko
Simbahang Katoliko ng Timios Stavros
Ang Simbahang Katoliko ng Timios Stavros (Church of Holy Cross) na binuo
noong ika-19 na siglo AD ay matatapguan malapit sa Paphos Gate, sa loob
ng mga pader ng Nicosia. Nagdaraos ang simbahan ng mga serbisyo nang
buong taon.

Simbahang Katoliko ng Saint Ekaterini
Ang simbahan ng Saint Ekaterini, na inialay kay Saint Catherine, ay itinayo sa
Limassol noong 1879, bilang eksaktong halimbawa ng arkitektura sa Europe
noong panahong iyon. Nagdaraos ang simbahan ng mga serbisyo bawat
araw.
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Panagia Asinou Church
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Simbahang Katoliko ng Terra Santa
Ang simbahan ng Terra Santa, na matatagpuan sa Larnaca, ay binuo noong
1596 at kilala bilang Santa Maria delle Grazie. Nagdaraos ang simbahan ng
mga serbisyo nang buong taon.

Mga Mosque
Bumubuo ang mga monumentong Muslim ng isang likas na bahagi ng
kultural na pamana ng isla. Sa kasalukuyan, may walong moske sa lugar na
mabisang kinokontrol ng Republika ng Cyprus na regular na nagpapatakbo:
dalawang moske sa napapaderang lungsod ng Nicosia, isang moske sa Dali
na nasa Distrito ng Nicosia, ang Hala Sultan Tekke sa Dromolaxia, ang Kebir
Mosque sa Larnaca, dalawang moske sa Limassol at isang moske sa Paphos.

Simbahang Katoliko ng Terra Santa
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Mosque ng Omeriye
Ang mosque ng Omeriye ay isa dating simbahan na inialay kay Saint Mary.
Ginawa itong mosque ng Ottoman na mananakop na si Mustafa Pasha,
pagkatapos ng pananakop ng Nicosia. Araw-araw bukas ang moske at bukas
ito para sa publiko tuwing walang mga sumasamba.

Mosque ng Kebir (The Great Mosque)
Binuo ang Mosque ng Kebir noong ika-16 na siglo at nananatili na isa sa mga
pinakamahalagang lugar ng pagsamba para sa mga Muslim sa Limassol.

Mosque ng Hala Sultan Tekkesi
Ang mosque ng Hala Sultan ay binuo noong 648 AD bilang pagkilala kay
Umm Haram na nauugnay sa Propetang si Mohammed. Ayon sa tradisyon,
namatay si Umm Haram sa dakong iyon noong mahulog siya sa kanyang
bisiro, sa isa sa mga unang pagsugod ng mga Arab sa isla. Binubuo ng moske
ang isa sa mga pinakamahalagang lugar ng pagsamba para sa mga Muslim,
pang-apat kasunod ng Mecca, at Medina sa Saudi Arabia at Al Aksha sa
Jerusalem. Araw-araw bukas ang mosque at matatagpuan ito sa timogkanluran ng Larnaca, malapit sa Aliki salt lake.

Mosque ng Hala Sultan Tekkesi
Larawan: Cyprus Tourism Organisation
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3.3 Mga Makasaysayang Monumento
Famagusta Gate
Ang Famagusta Gate, na binuo noong ika-16 na siglo, ay isa sa tatlong
pinakamahalaga at kamangha-manghang tarangkahan ng mga pader
na nagsisilbi sa mga manlalakbay na pumapasok at umaalis sa lumang
lungsod ng Nicosia. Humahantong ang Tarangkahan sa Famagusta, ang
pinakamahalagang pier sa isla. Ngayon, ito ang nagsisilbi bilang ang Nicosia
Municipal Cultural Centre.

Famagusta Gate Larawan: Cyprus
Tourism Organisation

Kourion Archaeological Site
Ang Kourion ay isang mahalagang lungsod-estado noong unang panahon.
Binubuo ito ng mga pribadong villa na may magagandang mosaic na sahig at
ang kahanga-hangang Greco-Roman na teatro na binuo noong ika-12 siglo.
Ngayon, ganap na naipanumbalik na ang teatro at ginagamit para sa mga
pangmusika at pangteatro na pagtatanghal. Matatagpuan ito sa kanluran ng
Limassol, sa kalye patungong Paphos.

Neolithic Settlement ng Choirokoitia
Ang Choirokoitia Neolithic settlement, na nagmula pa noong 7000 BC, ay
isa sa mga pinakamahusay na napreserbang mga lugar ng arkeolohiya sa
isla na nagmula pa noong Neolithic Age. Kasama ito sa listahan ng UNESCO
World Cultural Heritage mula noong 1988. Ito ay matatagpuan 32 km mula
sa Larnaca, sa Nicosia – Limassol motorway.

Lugar ng Arkeolohiya ng Kourion
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Kato Paphos Archaeological Park
Mayroong mga monumento sa Kato Paphos Archaeological Park na nagmula
pa sa mga panahong prehistoric hanggang sa Middle Age. Ang mga sahig na
mosaic ng apat na Roman na villa pati na rin ang iba pang mga monumento
ay may malaking kahalagahan. Kabilang sa complex ang mga monumentong
gaya ng Asklipieion, Odeion, Agora, “Saranta Kolones” (o Forty Columns)
Fortress, ang nalalabing istraktura ng Kristyanong Basilika na “Limeniotissa”
at ang Tombs of the Kings.

3.4 Teatro
Utang ng Cyprus ang karamihan sa pambihirang pag-unlad nito sa larangan
ng teatro sa Cyprus Theatre Organisation, sa ilalim ng Ministry of Education
and Culture. Bukod pa sa Cyprus Theatre Organisation, mayroon ding ibang
mga pribadong teatro na matatagpuan sa lahat ng distrito sa isla.
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Neolithic Settlement ng Choirokoitia
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

3.5 Musika
Katutubong Musika
Ang tradisyonal na musikang Cypriot ay direktang nauugnay sa mga
tradisyon sa musika ng Sinaunang Greece, ang Panahon ng Byzantine, at
mga islang Greek. Kahit pa nagkaroon na ito ng mga sarili nitong katangian,
ang musikang Cypriot ay naimpluwensyahan ng mga mananakop ng isla
na kinabibilangan ng mga Turks British, Frank, at Venetian. Ilan sa mga
tradisyonal na instrumentong pangmusika ay ang biyolin, ang lute, ang
Cyprus flute at ang “tamboutsia”.

Musika Ngayon
Maraming mga konsyertong musika na parehong tinatanghal ng mga lokal
at dayuhang artist ang nagaganap sa Cyprus bawat taon. Maraming mga
serbisyong pangkultura ng Ministry of Education and Culture ay bahagi ng
Exhibition ng Internasyonal na Musica ng MIDEM.

3.6 Sayaw
Mga Tradisyonal na Sayaw
Maraming mga social na kaganapan, gaya ng mga kasalan, piyesta, at karnabal
ay dating sinasabayan ng mga tradisyonal na sayaw. Ang mga sayaw na
Cypriot ay karaniwang itinatanghal ng isang magkapares na magkaharap na
sumasayaw, minsan ay dalawang lalaki o dalawang babae. Ang pangunahing
tradisyonal na sayaw ay tinatawag na "kartchilamas”, na nangangahulugang
harapan, ay itinatanghal ng isang magkapares na mananayaw. Isang katangitanging tampok ng mga sayaw na Cypriot ay ang mga solong sayaw ng mga
lalaki na may kasamang mga hinahawakang gamit, gaya ng karit, kutsilyo,
pangsala, o maging mga baso sa kanilang mga ulo, na nagpapakita ng
kahusayan at lakas. Ipinapakita ng pagkakaroon ng mga babae sa mga sayaw
na ito ang kanilang tradisyonal na papel sa lipunan. Habang nakatingin sa
lupa, ang mga galaw ng mga babae ay mababagal at nagpapakita sa kanilang
mga aktibidad sa pang-araw-araw na buhay gaya ng gawain na gumagamit
ng karayom. Itinuturo at itinatanghal pa rin ng mga pangkulturang pangkat
ang mga tradisyunal na sayaw.

Mga tradisyonal na sayaw
Larawan: Press and Information Office

Sayaw Ngayon
Maraming uri ng mga sayaw, internasyunal man at lokal, ang itinuturo
ngayon ng mga paaralan ng pagsasayaw. Kabilang sa ilan sa mga sayaw
na ito ang Latin-American, Oriental, Flamenco, hip-hop, jazz, ballet at
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modernong pagsasayaw. Nagdaraos ang Cyprus ng maraming kaganapan sa
pagsasayaw na itinatanghal ng mga artist na sikat sa ibang bansa. Ang isa sa
mga pinakamahalagang kaganapan sa pagsasayaw na idinaraos sa isla ay ang
European Dancing Festival, isang panorama ng mga sayaw na nagpapakita sa
mga bagong uso sa larangan.

3.7 Mga Kaganapan
Wine Festival
Ang Wine Festival ay ginaganap bawat taon sa simula ng Setyembre sa Municipal
Gardens sa Limassol. Nag-e-enjoy ang kapwa mga turista at lokal sa maramingmaraming libreng alak, pati na rin sa Cyprus “mezes” (isang malaking handaan
ng mga pagkain na binubuo ng maraming putahe na may maliliit na hain ng mga
lokal na lutuin) sa mabababang presyo.

Kataklysmos
Bawat taon, ang tatlong araw na pagdiriwang ng Kataklysmos ang nagiging
pangunahing puntahan sa mga lungsod sa baybay-dagat ng Cyprus. Ang Larnaca
ang pinakasentro ng Pista dahil kilala ito sa mga pagdiriwang na idaraos sa loob
ng ilang araw.

International Festival ng KYPRIA
Ang International Festival ng KYPRIA ang nangungunang pangkulturang
piyesta na dinaraos sa buong Cyprus sa Setyembre at Oktubre. Nagbibigay ng
pagkakataon ang piyesta upang dalhin sa Cyprus ang mga pinakamahusay na
artist sa buong mundo sa mga larangan ng musika, sayaw at tinatanghal na
sining. Makikita nating kabilang sa mga kaganapang idaraos ang mga opera,
konsyerto, at pagsayaw.

Wine Festival
Larawan: Press and Information Office

Karnibal
Tuwing tagsibol, maraming mga kaganapang Karnibal at mga parada ang
ginaganap sa buong isla. Kilala ang Limassol sa mga paradang Karnibal nito
ang mga kaganapan sa pagsasayaw na pinapangasiwaan ng Munisipalidad ng
Limassol.

Cyprus Rally
Ang Cyprus Rally ay isang kumpetisyon sa Cyprus na nagsimula noong 1970 na
idinaraos taun-taon sa mga paliku-likong daan ng mga kalapit na bundok ng
Troodos sa distrito ng Limassol. Ang kaganapang ito ay pinapatakbo ng Cyprus
Automobile Association at naging bahagi na ito ng World Rally Championship
(WRC). Bawat taon, ang mga nangungunang rally driver mula sa buong mundo
ay bumibisita sa Cyprus upang makilahok sa kampeonato.
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Parada ng Karnibal
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Mga Lokal na Kaganapang Pangkultura
Buong taon, nagdaraos ang bawat rehiyon sa Cyprus ng mga lokal na
kaganapan tungkol sa mga kinagawian at lokal na kultura. Kabilang sa ilang
halimbawa ang Strawberry Festival sa Deryneia, Milk Festival sa Dali, at
Apple Festival sa Amiandos.

3.8 Mga Kinagawian sa Cyprus
Pasko (25 Disyembre)
Ilang araw bago ang Pasko, naglalagay ng dekorasyon sa Christmas tree ang
bawat bahay at naghahanda ng mga tradisyonal na matatamis na pagkaing
Pangpasko. Sa Bisperas ng Pasko, pumupunta ang mga bata sa harap ng
bawat bahay at kumakanta ng mga Pamaskong awitin na tinatawag na
“Kalanda”. Sa araw ng Pasko, pumupunta sa simbahan ang mga tao upang
ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus.

Lokal na karnibal
Larawan: Press and Information Office

Araw ng Bagong Taon (1 Enero)
Sa Bisperas ng Bagong Taon, nagtitipon-tipon ang mga tao kasama ng
mga kamag-anak at kaibigan para maghapunan upang ipagdiwang ang
papasok na taon. Pagkapatak ng hatinggabi, hinihiwa ng may-ari ng bahay
ang tradisyonal na cake, na tinatawag na “vasilopitta”, kung saan ay may
nakatagong barya. Ang tao na siyang makakahanap sa barya ay itinuturing
na pinakamasuwerteng miyembro ng pamilya para sa taon na iyon.

Piyesta ng Theophany (6 Enero)
Ang Theophany o Epiphany, na ipinagdiriwang sa ika-6 ng Enero, ay ang
Kristyanong kapistahan na gumugunita sa pagbinyag kay Hesus sa Ilog
Jordan. Sa Araw ng Epiphany (na tinatawag ring the Day of the Lights), may
ginaganap na pagdiriwang sa lahat ng bayan sa baybaying-dagat. Pagkatapos
ng Misa ng Epiphania, ibinabato ng pari ang banal na krus sa dagat. Maraming
volunteer ang sumisisid sa tubig upang kunin ang krus. Ayon sa tradisyon,
ang tao na siyang makakahanap sa banal na krus ay magiging masuwerte
para sa taon na iyon.

Pagbabato sa Banal na Krus
Larawan: Press and Information Office

Mga Gawi sa Easter
Sa Easter, ginugunita ng mga Kristyano ang Muling Pagkabuhay ni Hesu
Kristo. Ang huling linggo bago ang Linggo ng Easter ay tinatawag na Semana
Santa, kung saan nagbe-bake ang mga lokal na mamamayan ng mga
“flaouna” (mga pastry na pang-Easter na gawa sa keso) at nagkukulay sila ng
mga pulang itlog. Sa gabi ng Sabado Santo, ang mga sumusunod sa Orthodox
ay nagtitipon-tipon sa simbahan upang gunitain ang Muling Pagkabuhay
ni Hesu Kristo. Sa Linggo ng Easter, nagtitipon-tipon ang mga tao upang
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mananghalian at kumain ng tradisyonal na souvla (inihaw na tupa). Sa ilang
lugar, nagtitipon-tipon sa sentro ng nayon ang mga tao at naglalaro ng mga
tradisyonal na laro.

3.9 Mga Tradisyonal na Lasang Cypriot
Ang tradisyonal na lutuing Cypriot ay batay sa diyeta sa Mediterranean, kung
saan ang langis ng olive ang pangunahing sangkap. Maaaring ilarawan ang
lutuing Cypriot bilang "halu-halong" lutuin, dahil ipinaghahalo nito ang mga
lasang Middle Eastern, Mediterranean at Western European. Kabilang sa
ilan sa mga pinakasikat na tradisyonal na lutuing Cypriot ang:

Mga lokal na putahe
Halloumi: Tradisyonal na kesong Cypriot, na gawa sa magkahalong gatas
ng kambing at tupa. Kilala sa ibang bansa ang Halloumi at ini-export ito sa
maraming bansa sa buong mundo.
Pasta na Cypriot na bine-bake sa oven (makaronia tou fournou):

Binubuo ito ng pasta, tinadtad na karne at bechamel cream na may kinudkod
na keso.

Souvla: Binubuo ito ng malalaking piraso ng karne ng tupa, baboy o manok,

na binudburan ng mga rikado, at yerba, gaya ng oregano, na iniluluto ng nasa
mahabang pangtusok sa ibabaw ng pang-ihaw na uling.

Halloumi

Mga lokal na matatamis na pagkain
Soujoukos (grape juice roll): Isang tradisyunal na matamis na pagkain na
ang pangunahing sangkap ay katas ng ubas na ihinalo sa harina at mga mani.
Mga Minatamis: Mga prutas o gulay na pinakuluan sa malapot na syrup.
Mga lokal na inumin
Zivania: isang inuming may alak na marami ang nilalamang alak na
nailalarawan ng banayad na lasa at amoy ng ubas.

Mga Lokal na Alak: pinapakinabangan na simula noong unang panahon.
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Soujoukos
Larawan: Cyprus Tourism Organisation

Ang mga alak sa Cyprus ay naging lubos na mahalaga sa lokal na pamumuhay
sa paglipas ng mga panahon. Ngayon, maraming iba't ibang uri ng alak na
may mahusay na kalidad ang ginagawa sa mga gawaan ng alak sa Cyprus.

Commandaria: isang matamis na aperitif na alak na gawa sa mga tinuyong
ubas. Kinikilala ang Commandaria na pinakamatandang alak sa mundo, na
naipanatili ang pangalan nito sa loob ng halos walong siglo.
Tandaan: Limitasyon sa Taon ng Pag-inom
Ang legal na taon ng pag-inom sa Cyprus ay 17. Dapat na magsagawa
ng nararapat na pag-iingat ang mga driver sa dami ng alak na kanilang
ikokonsumo. Ang legal na limitasyon para sa breathalizer test ay 22
microgram ng alcohol bawat 100 milliliter ng hininga. Ang legal na limitasyon
sa pagsusuri sa dugo ay 50 milligram ng alcohol bawat 100 milliliter ng dugo.
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sistema ng pulitika

Sistema ng Pulitika
4.1 Introduksyon
Mula noong 1960, ang Cyprus ay isang malayang republika na may sistema
ng pamahalaan na pinamumunuan ng pangulo. Ang Pinuno ng Estado ay ang
Pangulo, na inihahalal sa pangkalahatan, direkta at lihim na botohan. Mga
mamamayang Cypriot lang ang may karapatang bumoto. Limang taon ang
itatagal ng panunungkulan ng pangulo.
Ang sistema ng pamamahala sa estado ng Republika ng Cyprus ay batay sa
pagkakahati-hati ng kapangyarihan. Ang istruktura ng kapangyarihan ng
Estado ay ang sumusunod:


Ehekutibong kapangyarihan: responsable sa pagpapatupad ng
batas



Lehislatibong kapangyarihan: responsable sa paggawa ng batas



Hudikaturang kapangyarihan: responsable sa paglutas sa mga
hindi pagkakaunawaang dulot ng pagpapatupad ng batas

Ang Opisyal na Watawat ng Republika ng
Cyprus
Larawan: Press & Information Office 2010

4.2 Ehekutibong kapangyarihan
Ang ehekutibong kapangyarihan ay pinapairal ng Pangulo ng Republika at ng
Konseho ng mga Ministro, na itinatalaga ng Pangulo. Pinapangasiwaan ng mga
miyembro ng Konseho ng mga Ministro ang labing-isang Ministry ng Cyprus:


Ministry of Foreign Affairs



Ministry of Interior



Ministry of Defense



Ministry of Finance



Ministry of Justice and Public Order

Presidential Palace
Larawan: Press & Information Office 2010
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Ministry of Education and Culture



Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance



Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment



Ministry of Communications and Works



Ministry of Commerce, Energy, Industry and Tourism



Ministry of Health

Ang Kapulungan ng mga Kinatawan Larawan: Press & Information Office

4.3 Lehislatibong kapangyarihan
Ang lehislatibong kapangyarihan ay pinapairal ng Kapulungan ng mga
Kinatawan. Ang mga miyembro nito ay inihahalal sa pangkalahatan, direkta
at lihim na botohan at ang tagal ng kanilang panunungkulan ay umaabot
ng limang taon. Ang ginagamit na sistema ng halalan ay isang simple at
balanseng sistema: ang bilang ng mga puwestong itinatalaga sa bawat
partido ay naaayon sa kabuuang porsyento ng mga botong natanggap ng
partido sa buong bansa at hindi ito batay sa mga distrito ng halalan. Ang
lahat ng mamamayan ng Republika ng Cyprus na lampas 18 taong gulang ay
may karapatang bumoto.
80 ang bilang ng mga puwesto sa Kapulungan ng mga Kinatawan. Ayon
sa lehislasyon, balanse ang pagkakahati sa mga puwesto sa dalawang
pangunahing komunidad sa isla: Mga Greek Cypriot at mga Turkish Cypriot.
Sa 80 puwesto, 56 ang kinukuha ng mga kandidatong Greek Cypriot habang
ang natitirang 24 ay nakalaan sa komunidad ng mga Turkish Cypriot.
Gayunpaman, ang mga puwestong nakalaan para sa mga Turkish Cypriot
ay nananatiling bakante mula noong pag-alis nila sa lahat ng bahagi ng
istruktura ng pamahalaan ng Republika pagkatapos ng mga matinding bicommunal na kaguluhang sumiklab noong Disyembre 1963.
May kinatawan din ang mga komunidad ng relihiyon ng mga Maronite,
Armenian, at Latin sa Kapulungan ng mga Kinatawan. Isang kinatawan mula
sa bawat komunidad ang dumadalo sa mga pulong, bagama't wala silang
karapatang lumahok sa mga pagdinig. Pinagbobotohan ng mayorya ng
mga dumalong Kinatawan ang mga batas at pasya ng Kapulungan ng mga
Kinatawan. May bisa ang mga batas pagkatapos mailathala sa Government
Gazette at malagdaan ng Pangulo ng Republika ng Cyprus.
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Ang Kapulungan ng mga Kinatawan 1.6.2006
Larawan: Press & Information Office

Ang sumusunod ay ang mga pangunahing Pulitikal na partido sa Parliyamento
sa Cyprus, batay sa halalan sa parliyamento noong 2011:


Ang Progressive Party of Working People (AKEL)



Democratic Rally (DISY)



Democratic Party (DIKO)



Ang Movement of Social Democrats (EDEK)



European Party (EUROKO)



Ecological and Environmental Movement

Ang pagkakahati-hati ng 56 na puwesto sa 6 na distrito ng halalan ay ang
sumusunod:
Distrito ng Halalan

Mga Puwesto

Nicosia

20 puwesto

Limassol

12 puwesto

Famagusta

11 puwesto

Larnaca

6 puwesto

Paphos

4 puwesto

Keryneia

3 puwesto

4.4 Hudikaturang kapangyarihan
Ang pamamahala sa katarungan sa Cyprus ay batay sa mga batas at
Konstitusyon ng Republika ng Cyprus at pinapairal ng:


Korte Suprema



Mga Hukumang Unang Dulugan

Ang mga TCN ay may karapatang dumulog sa dalawang hukuman at sa mga
naaangkop na Ministry ng Republika ng Cyprus upang maresolba ang mga
usaping may kinalaman sa kanila.

Ang bagong gusali ng Korte Suprema
sa Nicosia
Larawan: Press & Information Office

Sistema ng Pulitika | 55

Korte Suprema
Ang Korte Suprema ng Cyprus ay itinatag noong 1964 at binubuo nito ang
Nakatataas na Kinauukulan sa Hudikatura. Binubuo ito ng Pangulo at 12 hukom.

Mga Hukumang Unang Dulugan
Ang mga Hukumang Unang Dulugan ay sakop ng hurisdiksyon ng Korte
Suprema. Ang mga Hukumang ito ay nakalista sa ibaba:


Hukumang Kriminal: May hurisdiksyon itong duminig at maghatol ng
mga kasong kriminal sa unang pagkakataon. Ayon sa nakasanayan,
tanging ang mga kasong kriminal kung saan lampas 5 taon ang hatol
para sa pagkakasalang pinag-uusapan ang idinudulog sa Hukumang
Kriminal. Sa kasalukuyan, may 4 na dumidinig na Hukumang Kriminal
sa Cyprus, na matatagpuan sa Nicosia, Limassol, Larnaca at Paphos.



Mga Distritong Hukuman: Ang mga ito ang nangangasiwa sa
mga pagkakasalang hindi lalampas sa 5 taong pagkakakulong ang
pinakamabigat na parusa. Sa kasalukuyan, may 6 na Distritong
Hukuman, isa para sa bawat administratibong distrito ng Republika
ng Cyprus (Nicosia, Famagusta, Limassol, Larnaca, Paphos at
Keryneia). Simula noong pananalakay ng Turkey noong 1974 at
pagsakop ng hukbong-sandatahan ng Turkey sa halos 40% ng
isla, ang District Court ng Famagusta ay nasa kalapit na bayan ng
Paralimni at ang District Court ng Kyrenia ay nasa Nicosia.



Mga Tribunal para sa mga Hindi Pagkakasundo sa Paggawa: Ito
ang dumidinig sa mga kasong may kinalaman sa pagwawakas ng
empleyo, tulad ng pagbibigay ng kompensasyon. Sa kasalukuyan,
may 3 Tribunal para sa Hindi Pagkakasundo sa Paggawa, na
matatagpuan sa Nicosia, Limassol at Larnaca.



Mga Tribunal para sa Pagkontrol sa Pag-upa: May hurisdiksyon ang
mga ito na pagpasyahan ang mga usapin tungkol sa pagbawi sa mga
kontroladong inuupahang pag-aari at sa pagtukoy sa patas na paupa,
gayundin sa iba pang mga kaugnay na usapin.



Hukumang Militar: Ito ang nangangasiwa sa mga pagkakasalang
nagawa ng mga tauhan ng militar.



Hukumang Pampamilya: : Ito ang nangangasiwa sa mga petisyon
para sa diborsyo, kustodiya ng mga bata, pagmementina at mga
hindi pagkakaunawaan sa pag-aari ng mga mag-asawang miyembro
ng Simbahang Greek Orthodox. May 3 Hukumang Pampamilya:
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-

Para sa Nicosia at Keryneia

-

Para sa Limassol at Paphos

-

Para sa Larnaca at Famagusta

Mayroon ding isang Family Court for Religious Groups na sasagot sa mga
pangangailangan ng buong isla, na matatagpuan sa Nicosia. Dapat dumulog
ang mga komunidad ng relihiyon gaya ng mga Armenian, Maronite, at Latin
sa Family Court for Religious Groups.

4.5 Mga Opisyal na Wika
Ang mga opisyal na wika ng Republika ng Cyprus ay Greek at Turkish.
Karaniwang ginagamit sa isla ang wikang Ingles. Sa kanilang pang-araw-araw
na buhay, karaniwang ginagamit ng mga Greek Cypriot ang dayalektong
Cypriot, na batay sa wikang Greek at may mga impluwensiya mula sa mga
kalapit na sibilisasyon at mga wika ng mga bansang sumakop sa Cyprus tulad
ng Turkish, Ingles at Arabic.

4.6 Cyprus sa European Union

Watawat ng European Union

Ang Cyprus ay naging ganap na miyembro ng European Union (EU) noong
ika-1 ng Mayo, 2004 at lumalahok ito sa lahat ng institusyon ng EU magmula
noon. Ang tatlong pangunahing pulitikal na institusyon ng EU ay ang European
Parliament, ang European Commission at ang Council of the European Union
kasama ng European Council (Mga Pinuno ng Estado o pamahalaan).
Ang mga isinasagawa ng mga institusyon ng EU ay ang sumusunod: Ang
European Commission na siyang ehekutibong katawan ng EU na responsable
sa pagpapanukala at pagpapatupad ng mga batas ng, sa pagsubaybay sa
mga kasunduan at sa pagpapatakbo sa Union sa araw-araw. Ang European
Parliament ang tanging katawan ng EU na direktang hinalal at gumaganap
ito ng mahalagang papel sa paghahal sa pangulo ng European Commission;
may bahagi ito sa kontrol sa badyet at batas ng EU kasama ng Council of
the European Union. Kinakatawan ng Council of the European Union ang
mga pamahalaan ng mga indibidwal na kasaping estado at salitan ang mga
kasaping estado sa Pagkapangulo nito. Itinatakda ng European Council ang
mga pangkalahatang priyoridad ng EU; pinagsasama-sama nito ang mga
pinuno nang mga bansa at sa EU. Pinamumunuan ito ng pangulo nito at
binubuo ito ng mga pambansang pinuno ng estado o pamahalaan at ng
pangulo ng European Commission.
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May 6 na kinatawan ang Republika ng Cyprus sa European Parliament
(751 miyembro sa kabuuan). Direktang inihahalal ng mga mamamayan ng
EU na nakatira sa Cyprus ang mga kinatawan ng Cyprus. Higit pa rito, may
Commissioner na kumakatawan sa Cyprus sa European Commission, kung
saan may 28
Commissioner sa kabuuan, isa mula sa bawat bansa sa EU. Sa Council of
the European Union, ang Cyprus ay kinakatawan ng isang Ministrong may
kaugnayan sa tema ng bawat pulong. Ang Pagkapangulo sa Council of the
European Union ay umiikot sa mga miyembro ng EU bawat 6 na buwan. Ang
bansang may hawak sa pagkapangulo ang magpapasya kung ano pulitikal na
agenda sa partikular na semestre. Ang Cyprus ang humawak sa Pagkapangulo
sa Council noong ikalawang semestre ng 2012.

4.7 Pagiging Mamamayang Cypriot
Upang magkaroon ng Cypriot Citizenship, dapat ay lagpas 18 taon gulang
at legal na naninirahan sa Cyprus ang isang TCN. Bago mag-apply para sa
citizenship, ang isang tao ay dapat maging legal na residente ng Cyprus nang
hindi kukulangin sa 7 taon, walang criminal record, at dapat ay pumapasok
o nanunuluyan siya nang legal sa Cyprus. Kapag nagkaroon ng Cypriot
Citizenship ang isang TCN, awtomatikong magkakaroon ng mga parehong
karapatan ang mga anak niyang wala pang 18 taong gulang, at magkakaroon
ng mga karapatang ito ang kanyang asawa pagkalipas ng 3 taon, kung
malinis ang kanyang rekord ng krimen. Pinapayagan ng Republika ng Cyprus
na magkaroon ng maraming citizenship ang mga TCN at ang kanilang mga
anak. Bukod pa rito, ang mga taong kinasal sa mga mamamayang Cypriot
ang maaaring maging mga mamamayang Cypriot pagkatapos ng 3 taon
pagkatapos ikasal at dalawang taon ng paninirahan sa Republika bago
ang araw ng aplikasyon, hangga't malinis ang kanilang rekord ng krimen
at pumasok at mananatili sila sa legal na paraan sa Republika ng Cyprus.
Sa pagpapasya ng Minister of Interior, ang asawa ng isang mamamayang
Cypriot na pumasok sa bansa sa ilegal na paraan ay maaaring pahintulutan
na maging mamamayang Cypriot.
Nasa ibaba ang isang paglalarawan sa mga pangunahing dokumentong
isusumite sa Civil Registry and Migration Department, sa Mga District
Administration Office at mga misyong pandiplomasya ng Repubika (sa mga
embahada at konsulado) kasabay ng aplikasyon:
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Birth certificate para sa bawat aplikante



Patunay ng malinis na rekord ng krimen ng bawat aplikante



Patunay sa Pagpapakasal



Photocopy ng pasaporte ng bawat aplikante, kung saan malinaw
na ipinapakita ang mga petsa ng pagdating at/o pag-alis



Detalyadong listahan ng mga pagdating at pag-alis na kinumpleto
ng bawat aplikante



Mga kopya ng mga patalastas sa pahayagan sa dalawang
magkasunod na post, kung saan may abiso na naghain ng
aplikasyon para sa naturalisasyon ang naghahabol



Dalawang passport size na litrato



Photocopy ng resibo na nabayaran ang mga singilin para sa
aplikasyon (€500 para sa pagkuha ng Cyprus Citizenship sa
pamamagitan ng Naturalisasyon at €300 para sa pagkuha ng
Cyprus Citizenship sa pamamagitan ng Kasal)



Pahayag ng matiwasay na magkasamang paninirahan na nilagdaan
nang saksi ang isang Opisyal ng District Administration Office o ng
awtoridad sa diplomasya



Birth certificate ng mga anak ng mag-asawa (kung mayroon)

Halalan
Larawan: Press & Information Office

Bilang pagbubukod, maaaring mag-apply ang isang hindi mamamayang
Cypriot para sa pagiging mamamayang Cypriot, kung natutugunan niya ang
isa sa mga sumusunod na pamantayan:


Dapat ay mayroon siya ng mga sumusunod na pamumuhunan at
donasyon:

a) Isang halagang hindi bababa sa €2 milyon para sa pagbili ng mga
share at/o bond sa kumpanya sa Pamumuhunan ng estado na
itinataguyod pa lang
b) Isang halagang hindi bababa sa €0.5 milyon bilang donasyon sa
Research and Technology Fund


Dapat na may mga direktang pamumuhunan sa Cyprus na hindi
bababa sa €5 milyon
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Dapat ay may mga personal na depositong nakatakda ang termino
para sa tatlong taon sa mga bangko sa Cyprus o mga deposito ng
mga kompanya o trust ng pribadong pag-aari (kung saan siya ang
benepisyaryong may-ari) sa Republika ng Cyprus na may halagang
hindi bababa sa €5 milyon



May kumbinasyon ng mga nabanggit na nagkakahalagang hindi
bababa sa €5 milyon



Dapat na isang shareholder o benipisyaryong may-ari ng isang (o
mga) kumpanya na may pamunuang nasa Republika ng Cyprus at
nagbayad ng halagang hindi bababa sa €0.5 milyon sa Mga Pondo
ng Estado at para sa pagbabayad sa mga serbisyo ng negosyo
bawat taon sa loob ng 3 taon bago ang aplikasyon



Nakakuha ng haircut sa mga deposito sa Bank of Cyprus o Popular
Bank o pareho na nagkakahalaga ng hindi bababa sa €3 milyon
lahat-lahat.

Ang mga pangunahing dokumentong kailangang isumite kasabay ng
aplikasyon (Application form number: M127) ay ang sumusunod:


Birth certificate



Patunay na walang rekord ng krimen; bukod pa rito, wala dapat
ang kanyang pangalan sa listahan ng mga taong may mga ari-ariang
nasuspinde sa loob ng E.U.



Sa lahat ng kasong nakalista sa itaas, ang aplikante ay dapat na
may permanenteng tirahang pribadong pagmamay-ari sa Republika
ng Cyprus, na nagkakahalaga sa merkado ng hindi bababa sa
€500,000, kasama ng V.A.T



Para sa pagbili ng hindi naililipat na ari-arian: Kontrata ng Pagbili,
Mga Deed/ Resibo ng titulo para sa pagsusumite sa kontrata sa
Lands and Surveys Department, Mga resibo para sa pagbabayad sa
napagkasunduang presyo sa pagbili



Para sa pagbili ng isang negosyo, kumpanya: Kontrata ng pagbili,
resibo para sa pagbabayad sa napagkasunduang presyo sa pagbili,
at kumpirmasyon mula sa Registrar of Companies para sa mga
shareholder



Para sa pagbili ng mga share: Mga Certificate para sa Share.
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Para sa pagbili ng mga pinansyal na asset: (Mga) Titulo at iba pang
mga dokumento hinggil sa mga pinansyal na asset



Kumpirmasyon mula sa Mga Bangko sa Cyprus tungkol sa mga
depositong nakatakda sa tatlong taon ng aplikante o mga
kumpanya kung saan isa siyang benipisyaryong may-ari o ng
trust kung saan siya ang benipisyaryong may-ari (Kung sakaling
magkaroon ng haircut ng mga deposito, kumpirmasyon sa antas at
oras ng pagkasira ng mga deposito)



Hinggil sa mga aktibidad ng negosyo: Isang patunay ng
Pagpaparehistro sa Kumpanya (o mga kumpanya) ng Registrar
of Companies; isang certificate ng mga shareholder mula sa
Registrar of Companies o mga certificate na nagpapatunay na siya
ang benepisyaryong mag-ari ng kumpanya (o mga kumpanya);
kumpirmasyon ng mga nagbigay ng serbisyo ng negosyo sa mga
halagang ibinayad para sa pagbili ng mga serbisyo ng negosyo;
mga na-audit na account ng (mga) kumpanya para sa huling
tatlong taon bago ang taon ng aplikasyon at kumpirmasyon mula
sa department of Social Insurance sa naka-insure na kita ng mga
empleyado sa (mga) kumpanya ng aplikante



Mga resibo para sa mga donasyon sa Research and Technology
Fund



Mga resibo mula sa Treasury ng Republika ng Cyprus para
sa pagbili ng mga share at/o bond mula sa kumpanya ng
pamumuhunan ng ng Estado na itinataguyod pa lang

Maaaring bawiin ang naturalisasyon kung sakaling may napapatunayang
iniiwasan ang anumang kundisyon, pagkatapos ng paminsan-minsang
pagsisiyasat. Para sa mas detalyadong impormasyon, kailangang makipagugnayan ng mga aplikante sa Civil Registry and Migration Department sa
distrito ng Nicosia. Makakakita rin ng karagdagang impormasyon at mga
form ng aplikasyon sa website ng Ministry of Interior (www.moi.gov.cy).

4.8 Pakikilahok sa Lipunan
Pakikilahok sa Halalan
Ang mga TCN na walang Cypriot citizenship o walang citizenship mula sa
isa pang kasaping estado ng European Union ay hindi maaaring lumahok sa
halalan sa Republika ng Cyprus.
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Mga Pambansang Samahan
Ang pakikilahok ng mga TCN sa lipunan ay karaniwang naipapakita sa
pamamagitan ng mga organisadong Unyon at Organisasyong itinatag ng
kanilang mga kababayan sa Cyprus. Ang kalayaan sa pagtitipun-tipon at
pagsapi ay isang karapatan ayon sa konstitusyon ng Republika ng Cyprus. Sa
Cyprus, may mga Samahan ng TCN para sa mga bansa/nasyon gaya ng Nepal,
Sri Lanka, Palestine, Pilipinas, Bangladesh, Georgia, Cameroon, Russia, at
Kenya. Ang mga samahang ito ay nag-aalok ng mga programang susuporta
sa kanilang mga miyembro sa panahon ng kanilang pananatili sa Cyprus.

Mga Non-Governmental Organization (NGO)
Bumuo ng mga programa ang ilang NGO upang hiyakating lumahok ang mga
TCN sa iba't ibang gawaing pangkultura at pang-edukasyon, sa paglalayong
tumulong sa kanilang makisama sa lokal na lipunan. Malaki ang naiaambag ng
Solidarity Funds Sector ng Ministry of Interior sa usaping ito, sa pamamagitan
ng European Solidarity Funds. Para sa layunin ding iyon, nag-oorganisa ng
mga lokal na kaganapan ang ilang Munisipalidad.

Mga Trade Union
Ang mga Trade union ay isa sa pinakamahahalagang organisasyon na ginagamit
ng mga TCN upang lumahok. Batay sa konstitusyon ng Republika ng Cyprus, ang
lahat ng manggagawa ay may karapatang lumahok sa mga Trade Union. Ang
mga TCN na mga miyembro ng mga Trade Union at nagbabayad ng kanilang
mga pinansyal obligasyon ay may karapatang lumahok sa halalan ng mga ito.

4.9 Mga Karapatang Pantao, Patas na Pakikitungo at Proteksyon
at Mga Obligasyon ng Mga TCN
Mga Karapatang Pantao ng mga TCN
Ang mga pangunahing karapatan ng mga residenteng TCN ng Cyprus ay nakalista
sa Charter of Fundamental Rights ng European Union, na isang dokumentong may
legal na bisa para sa lahat ng kasaping estado. Nasa ibaba ang mga pangunahing
karapatan ng bawat kabanatang patungkol sa lahat ng mamamayan, kabilang
ang mga TCN, gaya ng nakalagay sa opisyal na website ng EU.
Kabanata I: dignidad (dignidad ng tao, ang karapatang mabuhay, ang
karapatang magkaroon ng integridad bilang tao, pagbabawal ng torture at
hindi makatao o mapanghamak na pagtrato o parusa, pagbabawal ng pangaalipin at sapilitang paggawa).
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Kabanata II: mga kalayaan (ang karapatan sa kalayaan at seguridad, respeto
sa pribadong buhay at buhay-pamilya, pagprotekta sa personal na data, ang
karapatang magpakasal at magkapamilya, kalayaan sa pag-iisip, konsensya at
relihiyon, kalayaan sa pagpapahayag at impormasyon, kalayaan sa pagtitipuntipon at pagsapi, kalayaan ng sining at agham, ang karapatang mag-aral, kalayaang
pumili ng trabaho at ang karapatang magtrabaho, kalayaang magnegosyo, ang
karapatan sa pag-aari, ang karapatan sa asylum, proteksyon kung mapaalis,
mapatalsik o maisuko).
Kabanata III: pagkakapantay-pantay (pagkakapantay-pantay ayon sa batas, kawalan
ng diskriminasyon, mga pagkakaiba-iba sa kultura, relihiyon at wika, pagkakapantay
ng kalalakihan at kababaihan, ang mga karapatan ng bata, ang mga karapatan ng
mga nakatatanda, pakikisalamuha ng mga taong may mga kapansanan).
Kabanata IV: pagkakaisa (karapatan ng mga manggagawa sa impormasyon at
konsultasyon sa trabaho, ang karapatan sa collective bargaining at sama-samang
pagkilos, ang karapatang gumamit ng mga serbisyo sa placement, proteksyon kung
magkaroon ng hindi makatuwirang pagkakatanggal, mga patas at makatuwirang
kundisyon sa trabaho, pagbabawal ng pagpapatrabaho ng bata at proteksyon ng
mga bata sa trabaho, buhay-pamilya at buhay-trabaho, segurong panlipunan at
panlipunang tulong, pangangalaga sa kalusugan, kakayahang gumamit ng mga
pampublikong serbisyo, proteksyon ng kapaligiran, proteksyon ng consumer).
Kabanata V: mga karapatang sibil, ang karapatan sa mahusay na pamunuan,
ang karapatang makabasa ng mga dokumento, ang karapatang sumangguni sa
European Ombudsman, ang karapatang magpetisyon, kalayaan sa paglalakbay at
tirahan (para sa mga TCN, ayon sa naaangkop na batas), proteksyong diplomatic
at consular.
Kabanata VI: katarungan (ang karapatang magkaroon ng mabisang remedyo
at patas na pagdinig, pagpapalagay na walang kasalanan at ang karapatang
magtanggol, mga prinsipyo ng pagiging legal at balanse ng mga pagkakasala at
parusang kriminal, ang karapatang huwag malitis o maparusahan nang dalawang
beses sa mga prosesong kriminal para sa parehong pagkakasalang kriminal).

Patas na Pakikitungo at Proteksyon sa Mga TCN
Tinitiyak ng Konstitusyon ng Republika ng Cyprus ang pantay-pantay na
pagkikitungo sa pagitan ng mga dayuhang manggagawa at lokal na tauhan
sa pamamagitan ng Konstitusyon nito, na naggagarantiya sa proteksyon sa
mga karapatang pantao anuman ang lahi, kasarian, nasyonalidad, relihiyon,
o etnikong pinagmulan. Mas partikular pa rito, isinasaad ng Artikulo 28(2) ng
Konstitusyon na:
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“Matatamasa ng bawat tao ang lahat ng karapatan at kalayaan na ibinibigay
ng Konstitusyong ito, nang walang anumang direkta o hindi direktang
diskriminasyon laban sa sinumang tao batay sa kanyang komunidad, lahi,
relihiyon, wika, kasarian, paniniwala tungkol sa pulitika o iba pang mga
paniniwala, bansa o lipunang pinagmulan, pagkakasilang, kulay, yaman,
antas sa lipunan o anumang iba pang batayan”.
Bukod pa rito, ang Republika ng Cyprus bilang isang kasaping estado ng
European Union (EU) ay kailangang sumunod sa mga batas, internasyonal
na kasunduan at treaty ng European Union na pinagtibay ng Republika
ng Cyprus. Halimbawa, ang layunin ng EU Directive 2011/95/EU ay ang
protektahan ang mga TCN dahil nagkakaloob ito ng mga pamantayan
para sa kwalipikasyon ng mga TCN o mga taong walang estado bilang mga
benepisyaryo ng internasyonal na proteksyon, para sa pare-parehong status
para sa mga refugee o para sa mga taong kwalipikadong makatanggap ng
suportang proteksyon, at para sa nilalaman ng proteksyong ipinagkakaloob.
Higit pa rito, tinanggap ng Pamahalaan ng Cyprus Government ang Article
19 ng Revised European Social Charter (ang karapatan ng mga migranteng
manggagawa at ng kanilang mga pamilya para sa proteksyon at tulong).
Binibigyang-daan ng mga instrumentong ito ang pakikitungo sa mga
migranteng manggagawa sa paraang hindi mas masama sa pakikitungo sa
mga lokal na mamamayan, bukod sa iba pa.
Ipinagtibay din ng Pamahalaan ng Cyprus, bukod sa iba pa, ang mga
sumusunod na kasunduan:


The ILO (International Labour Organisation) Migration for
Employment (Revised) Convention, 1949, No. 97,



The Migrant Workers (Supplementary provisions) Convention,
1975, No.143



The Discrimination (Employment & Occupation) Convention, 1958,
No. 111

Mayroon ding Mga Pagpapasya ng Konseho ng Ministro maging ilang
administratibong kasunduan, na tataguyod at maggagarantiya na ang mga
migranteng manggagawa ay pinakikitunguhan sa paraan ng pakikitungo
sa mga lokal na mamamayan pagdating sa mga tuntunin at kundisyon ng
pagtatrabaho, bukod sa iba pang mga bagay.
Bukod pa rito, pinoprotektahan ng Ministry of Labour, Welfare and
Social Insurance ang patas na pakikitungo sa pagitan ng mga dayuhang
manggagawa at lokal na tauhan sa pamamagitan ng mga nakasulat na
kontrata sa pagtatrabaho na nilagdaan ng parehong employer at ng
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dayuhang empleyado. Nakasulat sa mga kontratang ito ang lahat ng tuntunin
at kundisyon ng pagtatrabaho (mga oras ng pagtatrabaho, suweldo at iba
pang mga benepisyo, mga holiday, bayad para sa overtime, mga tungkulin,
atbp.), na naaangkop din para sa mga empleyadong Cypriot, na pangunahing
nakabase sa mga sama-samang kasunduan.
Kung may anumang paglabag sa mga karapatang pantao ng isang residenteng
TCN ng Republika ng Cyprus, dapat siyang lumapit sa Office of the
Commissioner for Administration (Ombudsman). Ang misyon ng Ombudsman
ay bantayan at protektahan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan
at residente ng Republika ng Cyprus. Kung ang paglabag sa mga karapatang
pantao ay isa ring pagkakasalang kriminal, dapat lumapit ang isang TCN sa
Pulisya ng Cyprus.
Ang mga TCN ay may karapatang malaman ang mga batas, regulasyon, at
institusyon na nangangasiwa sa Republika ng Cyprus. Kailangang malaman
ang naturang impormasyon para sa pakikisama ng mga TCN sa lipunan
ng Cyprus. Mapoprotektahan ng mga TCN na may sapat na kaalaman ang
kanilang mga sarili laban sa anumang paglabag sa kanilang mga karapatan.
Bukod pa rito, ang mga karapatan at obligasyon ng mga residenteng TCN ng
Cyprus ay sakop at pinoprotektahan ng Konstitusyon ng Republika ng Cyprus.

Mga Obligasyon ng mga TCN
Ang mga obligasyon ng mga TCN sa Cyprus ay nakasaad sa Batas sa mga
Dayuhan at Imigrasyon, at sa mga nauugnay na regulasyon patungkol sa mga
TCN na nakatira, nag-aaral o nagtatrabaho sa Cyprus. Ang mga pangunahing
obligasyon ng mga TCN bilang mga residente ng Cyprus ay:


Sumunod, at magbigay-galang sa mga batas at regulasyon ng
Republika ng Cyprus



Magbigay-galang sa pampubliko at pribadong pag-aari



Sumailalim sa medikal na pagsusuri pagdating nila sa Cyprus



Sabihan ang Pulisya ng Cyprus tungkol sa anumang posibleng
pagpapalit ng address ng tirahan sa Cyprus



Tiyakin ang renewal ng kanilang pahintulot na manirahan isang
buwan bago ito mawalan ng bisa, kung sakaling gusto nilang
magtagal pa sa Cyprus
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ekonomiya

Ekonomiya
5.1 Mga Pangunahing Katangian ng Ekonomiya ng Cyprus
Ang Cyprus ay may bukas at malayang merkado. Mula noong paglaya nito,
dumaan sa ilang pagbabago ang ekonomiya nito: sa pagitan ng 1961 at
1973, ang Cyprus ay naging isang tagaluwas ng mga mineral at produktong
pang-argrikultura; mula 1970s hanggang sa unang bahagi ng 1980s, naging
tagaluwas ito ng mga minanupakturang produkto; mula noong huling bahagi
ng 1980s, naging sentro ng turismo, negosyo at mga serbisyo sa buong mundo
ang Cyprus. Noong 2013, nakaranas ang bansa ng isang matinding krisis sa
pananalapi at kinailangan nitong magpatupad ng mahihigpit na panukala
sa pagtitipid upang maayos ang istruktura ng ekonomiya nito. Bagama't
mayroon pa ring mga problema (kabilang ang pagkakaroon ng maraming
mamamayang walang trabaho, 16% noong Marso 2015), ang pagbagsak ay
hindi kasintindi ng inasahan at inaasahan ang muling pag-angat sa 2016.

5.2 Ang Currency ng Cyprus
Simula noong Enero 1, 2008, sumali ang Cyprus sa Eurozone at pinairal ang
Euro, ang opisyal na pera na ginagamit ng lahat ng kasasping estado ng
Eurozone. Ang mga kasapi ng Eurozone ay may sinusunod na iisang patakaran
sa pera na pinamamahalaan ng European Central Bank. Sa pamamagitan ng
pagpapadali sa pagsasagawa ng mga Komersyal na transaksyon at sa mga
pakikipag-ugnayan sa negosyo, naimpluwensyahan ng Euro ang pag-unlad
ng ekonomiya, pamumuhunan, at kalakalan ng Cyprus.

Larawan: Press & Information Office
2010

5.3 Pagbubuwis
Ang mga indibidwal at kumpanyang namamalagi sa Cyprus ay kinakailangang
magbayad ng buwis sa kita na susukatin alinsunod sa kita nila sa buong
mundo. Ituturing na residenteng para sa buwis ng Cyprus ang isang
indibidwal kung mamamalagi siya sa Republika sa loob ng higit sa 183 araw
sa isang taon ng buwis.
Kakalkulahin ang bilang ng araw ng pamamalagi sa Republika sa sumusunod
na paraan:
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Ang araw ng pag-alis sa Republika ay ituturing na isang araw na
wala sa Republika



Ang araw ng pagdating sa Republika ay ituturing na isang araw na
nasa Republika



Kapag dumating sa Republika at umalis sa Republika sa araw ding
iyon, ituturing iyon na isang araw na nasa Republika at



Ang pag-alis sa Republika at pagbalik sa Republika sa loob ng iisang
araw

Namamalagi sa Cyprus ang isang kumpanya kung isinasagawa ang
pamamahala at pagkontrol dito sa Cyprus.
Ang mga residenteng hindi para sa buwis ay kakailanging magbayad ng buwis
alinsunod sa pinagkukuhanang kita sa Cyprus lang. Gayunpaman, maaaring
piliin ng mga residenteng hindi para sa buwis na may permanenteng
establisyemento sa Cyprus na, kung para sa ikabubuti nila ito, na mabuwisan
alinsunod sa mga probisyong naaangkop sa mga residenteng para sa buwis.
Ang halagang hindi mabubuwisan para sa mga indibidwal ay 19,500 Euros
(2014).
Ang Value Added Tax (VAT) ay isang hindi direktang uri ng pagbubuwis
na batay sa paggastos sa pagkonsumo. Sinisingil ang VAT sa bawat
nabubuwisang supply ng mga produkto o serbisyong gagawin sa loob ng
Republika, sa pag-aangkat ng mga produkto papasok sa Republika at sa
pagkuha ng mga produkto mula sa ibang mga kasaping estado. Bagama't
may ilang pagbubukod at pagkakaiba, ang kasalukuyang rate ng VAT ay 19%
(2014).

5.4 Sistema ng Pagbabangko
Ang sistema ng pagbabangko ay binubuo ng mga bangko at pangkooperatibang
institusyon ng kredito. Ang Central Bank ng Cyprus ay ang nagbabantay
na awtoridad para sa mga institusyon sa pagbabangko, mga lokal at mga
internasyonal na yunit sa pagbabangko. Ang mga pangkooperatibang
institusyon ng kredito ay pinamamahalaan ng Cooperative Societies’
Supervision and Development Authority at ng Central Bank of Cyprus
Simula noong sumali sa European Union, ginawang malaya ng Cyprus ang
mga pamumuhunan ng dayuhan, nang naghahandog ng mga pagkakataong
magnegosyo sa mga dayuhang namumuhunan. Ang sistema ng pananalapi
sa Cyprus ay bukas at nagbibigay-daan sa komersyal na pakikipagnegosyo
sa ibang mga bansa. Maaaring maganap ang mga direktang pamumuhunan
sa Cyprus nang walang anumang limitasyon, maliban kung nagmula ang
mga ito sa mga ikatlong bansa. Para sa mga third country, may isang hanay
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Central Bank of Cyprus
Larawan: Press & Information Office

ng mga pamantayang kailangang tugunan; ang mga pamantayang ito ay
nakadepende sa sektor sa ekonomiya ng pamumuhunan at sa porsyento ng
pakikilahok ng dayuhang namumuhunan. Ang Central Bank ng Cyprus ang
nagkokontrol at nagbabantay na awtoridad sa sistema ng pananalapi sa
Cyprus, na sumusubaybay sa mga proseso ng transaksyon at pamumuhunan.

Pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa
Ayon sa Statistical Service ng Republka ng Cyprus, ang unang
pinakamahalagang pangkat na kakalakalan ng Cyprus ay binubuo ng mga
estadong kasapi ng European Union kung saan nanggagaling ang 64.20% ng
kabuuang kalakalan noong 2014. Ang mga pangunahing kasosyo sa kalakalan
ay ang Greece, United Kingdom, Germany, at Italy. Ang mga pangunahing
kasosyo sa kalakalan na labas sa European Union ay China at Israel.

5.5 Impormasyon sa Pagbabangko para sa mga TCN
Sa Cyprus, maraming organisasyon ang nag-aalok ng mga serbisyo ng bangko
at transaksyon ng pera:
 Mga bangko


Mga pangkooperatibang institusyon ng kredito



Mga partikular na kumpanya na nagpapadala ng pera sa ibang
bansa

Kasunod ang isang paglalarawan ng mga hakbang upang ma-access ang mga
serbisyong hinahandog ng mga institusyon sa pananalapi sa Cyprus. Kabilang
sa mga serbisyong ito ang:
 Pagbukas at pamamahala ng bank account


Pagkuha ng card upang makapag-withdraw ng pera



Mga bank transfer



Mga Loan



Mga pagbabayad sa mga utility at iba pang mga serbisyo (hal.
kuryente, tubig, telepono)

Pagbukas at pamamahala ng bank account
Maaaring mag-apply ang mga TCN para sa anumang bank account sa
anumang bangko o pangkooperatibang institusyon ng kredito na kanilang
pipiliin. Ang mga pinakakaraniwang dokumento at sertipiko na kakailanganin
mong ipakita ay ang sumusunod:
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Pahintulot sa pagtira at pagtatrabaho na may bisa sa loob ng hindi
bababa sa isang taon



Alien book (Ibinibigay ng Aliens and Immigration Unit ng Cyprus
Police)



Isang nilagdaang kasunduang nakapangalan sa iyo para sa
nirerentahang pag-aari; kung hindi ka nagrerenta ng pag-aari at
ang tinitirahan mo ay pag-aari ng isang mamamayang Cypriot,
kinakailangan ang kanyang lagda bilang isang guarantor



Kopya ng iyong pasaporte



Kung isa kang mag-aaral, kailangan mo rin ng sertipikong ibibigay
ng iyong unibersidad o kolehiyo na nagpapatunay sa iyong pagenroll

Kailangan sundin ang katulad na hakbang sakaling nais ng isang TCN na
magbukas ng electronic na bank account.

Mag-apply para sa isang bank card para sa pag-withdraw ng pera
Kapag nakagawa na ang isang bank account, bibigyan ng mga bangko at
pangkooperatibang institusyon ng kredito ng ang mga customer ng pagpipilian
na tumanggap ng credit at/o debit card, batay sa mga kwalipikasyon ng
bawat customer, pagiging karapat-dapat na magkredito, at uri ng bank
account. Mahigpit ang mga patakaran ng bangko na nagpapatungkol sa
pag-iisyu ng mga credit card at dapat na matugunan ng mga potensyal na
customer ang lahat ng kinakailangan sa bangko at mga panloob na awdit
upang makatanggap ng credit card.
Ang pagbibigay at paggamit ng mga card ay nahahati sa dalawang
pangunahing kategorya:

Debit card
Ang card na ito ay hindi isang credit card. Kapag ginamit ang debit card, ang
pera ay direkta at kaagad na ibabawas sa iyong personal na current account
na pinapanatili sa bangko. Upang magamit ang isang debit card, kailangan
na mayroon kang sapat na pera sa iyong account. Walang ilalapat na mga
singilin sa bangko para sa paggamit sa iyong debit card kung ang network
ng ATM ng iyong bangko ang gagamitin. Kung gagamitin mo ang network ng
ATM ng isang ibang bangko, kadalasan na mayroong maliit na bayarin.
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Credit card
Kung gagamitin mo ang iyong credit card upang magbayad, ituturing ng
bangko na isang loan ang perang iyon. Sa katapusan ng bawat buwan, may
ibibigay na statement kung saan nakalagay ang kabuuang halaga ng utang
mo sa bangko (mula sa mga transaksyon at pagbili gamit ang iyong credit
card), kasama ang mga singilin ng bangko, at ang minimum na bayad na
kinakailangan.
Magagamit ang mga Credit at Debit Card para sa mga sumusunod na
transaksyon:
 Mag-withdraw ng pera mula sa isang ATM


Magbayad sa mga lokasyon ng tindahan (mga restaurant, shop,
utility, at iba pang mga bayarin na kung hindi man ay babayaran
mo gamit ang pera)



Pagbabayad online

Pagpapadala ng pera
Nag-aalok ang lahat ng institusyon sa pananalapi pati na rin mga kumpanya
ng pagpapadala ng pera (hal. Western Union at MoneyGram) ng serbisyo
ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Elektronikong nagpapadala ng pera
ang mga Bangko at mga institusyon ng kredito ng Kooperatiba maaaring
patungo sa mga bank account sa Cyprus o sa ibayong dagat. Palaging
may kasamang bayarin ang mga money transfer na nakadepende sa mga
patakaran ng institusyon sa pananalapi. Humihingi ang mga bangko at mga
kumpanya ng pagpapadala ng pera ng ilang partikular na dokumentasyon
para sa pagpapadala ng pera (hal. mga personal at detalye sa bangko ng
tatanggap).
Ang mga pangunahing dokumento / sertipiko na kailangang isumite ng mga
TCN upang makapagpadala ng pera ay:
 Pahintulot sa tinitirahan at pinagtatrabahuhan


Kontrata sa trabaho



Ebidensya ng pera na nais nilang ipadala mula sa partikular na
institusyon sa pananalapi

Mayroong mga limitasyon sa kung magkanong pera ang maaaring ipadala
ng isang indibidwal sa ibang bansa. Ang partikular na maximum na halaga
ay itatakda ng mga batas ng Republika ng Cyprus, at ng panloob na mga
patakaran at pamamaraan ng bawat institusyon ng pananalapi.
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Maaari ding magpadala ng pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga
kumpanya ng pagpapadala ng pera (hal. Western Union at MoneyGram), na
mayroong mga sangay sa buong Cyprus. Muli, mahalagang tandaan na ang
partikular na maximum na halaga ay tinutukoy ng mga batas ng Republika
ng Cyprus.
Ang ipinadalang pera ay hindi agad nakakarating sa account ng tatanggap.
Kailangan ng partikular na bilang ng mga araw sa pagitan ng panahon
na naganap ang pagpapasa ng pera at ang oras kung kailan maaaring
i-withdraw ng tatanggap ang pera mula sa kanyang mga account sa ibang
bansa. Nakadepende ang itatagal na oras sa:
 Halaga ng perang ipinadala


Ang patutunguhan ng pagpapadala



Ang mga institusyon sa pananalapi na kasali sa transaksyon
(parehas sa Cyprus at sa institusyon ng tatanggap sa ibang bansa)

Mga Loan
Maraming uri ng loan ang available sa mga bangko sa Cyprus, parehas para
sa mga lokal at mga dayuhan. Maaari kang pumunta sa anumang bangko at
magsumite ng application batay sa iyong mga pangangailangan sa pinansyal
na kredito. Gayunpaman, sinusunod ng bawat bangko ang sarili nitong mga
proseso at hakbang. Para sa mga detalye kung paano mag-apply para sa
isang loan, maaari kang makipag-ugnayan sa bangko nang direkta. Ilan sa
ganoong mga loan ang:
 Loan ng estudyante


Loan sa kotse



Loan sa pabahay o loan sa mga pasilidad sa negosyo



Personal na loan

Loan ng estudyante
Para sa pag-apruba at pagbibigay ng isang loan sa mag-aaral, kailangang
isumite ang mga sumusunod na dokumento bilang bahagi ng paunang
application:
 2 guarantor (kopya ng tax return o iba pang karagdagang
dokumento na nagpapatunay sa pinansyal na kakayahan ng mga
taong itatakda bilang mga guarantor na bayaran ang loan)
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Sertipiko ng pagpasok mula sa isang kinikilalang institusyon ng
edukasyon sa kolehiyo na nakarehistro sa Republika ng Cyprus



Ebidensya ng kakayahan na bayaran ang loan (depende sa bangko)

Loan sa Kotse
Para sa pag-apruba at pagbibigay ng isang loan upang makabili ng sasakyan,
kailangang isumite ang mga sumusunod na dokumento bilang bahagi ng
paunang application:
 Deposito para sa titulo ng sasakyan bilang isang mortgage
(kailangang lagdaan ang isang nauugnay na tekstong ibibigay ng
organisasyon ng kredito)


2 guarantor (kopya ng tax return o iba pang karagdagang
dokumento na nagpapatunay sa pinansyal na kakayahan ng mga
taong itatakda bilang mga guarantor na bayaran ang loan)



Pahintulot sa Tinitirahan



Ebidensya ng kakayahan na bayaran ang loan (depende sa bangko)

Loan para sa Espasyo ng Bahay – Opisina
Para sa pag-apruba at pagbibigay ng isang loan upang makabili ng bahay
at / o mga lugar ng negosyo, kailangang isumite ang mga sumusunod na
dokumento bilang bahagi ng paunang application:
 Dapat na isang permanenteng residente ang aplikante (mayroong
pahintulot na manatili sa Cyprus ng higit sa 1 taon) – pagbibigay ng
ebidensya


Deposito ng titulo ng deed bilang isang mortgage (kailangang
lagdaan ang isang nauugnay na tekstong ibibigay ng organisayon
ng kredito)



2 guarantor (kopya ng tax return o iba pang karagdagang
dokumento na nagpapatunay sa pinansyal na kakayahan ng mga
taong itatakda bilang mga guarantor na bayaran ang loan)



Lisensya sa pagmamay-ari ng real estate



Pahintulot sa Tinitirahan



Ebidensya ng kakayahan na bayaran ang loan (depende sa bangko)
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Personal na Loan
Para sa pag-apruba at pagbibigay ng isang personal na loan, kailangang
isumite ang mga sumusunod na dokumento bilang bahagi ng paunang
application:
 Dapat na isang permanenteng residente ang aplikante (mayroong
pahintulot na manatili sa Cyprus ng higit sa 1 taon) - pagbibigay ng
ebidensya


Pahintulot sa kontrata sa trabaho para sa mga TCN



Life at fire insurance mula sa bangko



Mortgage o pera bilang deposito



Ebidensya ng kita



Kailangang ilipat sa bank account ang sahod ng aplikante,
upang makapagtakda ng awtomatikong hulugan para sa loan na
babayaran



Ebidensya ng kakayahan na bayaran ang loan (depende sa bangko)

Tandaan:
Para sa mga hindi permanenteng residente, mayroong mga espesyal na
probisyon, depende sa katayuan ng aplikante at sa patakaran ng bangko.

Pagsubaybay at Pamamahala sa Mga Bank Account
Depende sa uri ng account, maaaring magdeposito mag-withdraw ng pera
ang isang tao sas pamamagitan ng pagbisita sa isang bangko sa mga oras
ng trabaho, o sa pamamagitan ng paggamit sa credit/debit card ng bangko
sa isang ATM (Automatic Teller Machine). Maaari din nilang subaybayan
ang kanilang (mga) bank account sa pamamagitan ng mga bank statement,
deposit book, at internet banking.

Mga Oras ng Trabaho ng Mga Bangko
May kanya-kanyang iskedyul ang mga komersyal na bangko at
pangkooperatibang institusyon ng kredito, ngunit bukas ang lahat ng ito
tuwing Lunes hanggang Biyernes, maliban sa mga holiday ng bangko. Ang
oras ng negosyo ng mga komersyal na bangko ay mula 8:30 am – 1:30 pm;
sa taglamig, naglilingkod din sila sa mga kliyente tuwing Lunes nang hapon,
3.15 pm – 4.45 pm. Maaaring magkakaiba-iba ang mga oras ng negosyo ng
mga pangkooperatibang institusyon ng kredito depende sa bawat branch at
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lokalidad. Walang paunang appointment ang kinakailangan upang bumisita
sa isang bangko. Pinapayuhan ang mga kliyente na alamin mula ang mga
oras ng pagbubukas ng bangko bago pumunta.

Mga pangkalahatang tala


May sariling mga kundisyon ang bawat bangko para sa
pagkakaloob ng mga loan at pagsusumite ng mga sertipiko para sa
layuning ito. Samakatuwid, inirerekomenda na dapat na personal
na makipag-ugnayan sa napiling bangko o pangkooperatibang
institusyon ng kredito para sa karagdagang impormasyon.



Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mahahalagang
dokumentong kailangang isumite para sa pag-apruba ng mortgage
loan, talagang inirerekomenda na sumangguni sa naaangkop na
bangko.



Walang aakuing obligasyon at responsibilidad ang mga bangko
sa pagkakaloob ng mga loan. Ang pagkakaloob ng anumang
loan ay hiwalay na pinagpapasyahan ng mga tagapamahala ng
bawat bangko at nakadepende ang pagkakaapruba sa profile sa
pananalapi ng aplikante.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay
Maaaring makakita online ng higit pang impormasyon tungkol sa mga
bangko, sa sistema ng pagbabangko at sa iba't ibang loan na available, o sa
pamamagitan ng pagtawag sa kanila o pagbisita sa isang sangay. May mga
detalye sa pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad at institusyon ng bangko sa
kabanatang "Mga Kapaki-pakinabang na Contact" sa Gabay na ito.

Pagbabayad ng mga singilin sa utility sa mga institusyon sa
pananalapi
Ang mga pagbabayad ng utility bill (kuryente/power, tubig, telepono at
internet) ay maaaring itakda sa iba't ibang bangko at pangkooperatibang
institusyon ng kredito. Hindi kailangan na mayroong account sa partikular
na bangko upang makapagsagawa ng ganoong mga pagbabayad. Maaari
ring magbayad gamit ang isang personal na tseke o sa pamamagitan ng
direktang pag-debit sa bangko, kung saan mayroon kang account. Sinusunod
ng bawat bangko ang sarili nitong mga patakaran at hakbang, at dapat na
direktang makipag-ugnay dito para sa higit pang mga detalye. Kung mayroon
kang debit/credit card maaari mong isagawa ang iyong mga pagbabayad
online. Karamihan sa mga utility provider ay tumatanggap ng mga online na
pagbabayad.
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Mahalagang Tala
Sinusunod ng bawat institusyon sa pananalapi ang sarili nitong mga
patakaran, regulasyon, at hakbang para sa mga serbisyong inihahandog
nila. Ang pinal na desisyon sa kung aling mga serbisyo, proseso, o access
ang maibibigay ng bawat bangko/pangkooperatibang institusyon ng kredito
at sa kung kanino ibibigay ay nakadepende sa organisasyon at sa panloob
nitong proseso sa pagpapasya. Ang impormasyong ibinibigay rito ay para
lang magbigay pahiwatig at maaaring sumailalim sa pagbabago; dapat na
direktang makipag-ugnayan sa bawat institusyon sa pananalapi upang
makakuha ng impormasyon sa mga patakaran at hakbang nito.

Bilang resulta ng krisis sa sektor ng pagbabangko sa Cyprus noong Marso
2013, nagpatupad ang Central Bank of Cyprus ng mahihigpit na panukala
sa mga transaksyon, na kinabibilangan ng mga limitasyon sa pag-withdraw,
pagbabayad at idedepositong tseke. Gayunpaman, ipinawalang-bisa noong
Abril 2015 ang mga huling paghihigpit sa paggalaw ng kapital.
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pagtatrabaho at paggawa

Mga Pakikipag-ugnayan
sa Pagtatrabaho at
Paggawa
6.1 Pangkalahatang Panimula
Tinitiyak ng Konstitusyon ng Republika ng Cyprus ang pantay-pantay na pagtrato
ng lahat ng manggagawa (mga dayuhan at Cypriot) at ginagarantiya ang
proteksyon ng mga karapatang pantao anuman ang lahi, kasarian, nasyonalidad,
relihiyon, o etnikong pinagmulan. Pinagtibay din ng Republika ng Cyprus ang
ilang internasyonal at European Union (EU) na direktiba, na nauugnay sa mga
karapatan sa pagtatrabaho at paggawa. Mayroong ganap na malagong sistema
sa mga pakikipag-ugnayan sa industriya ang Cyprus, na siyang tumutukoy sa mga
karapatan at obligasyon ng parehong mga empleyado at employer, ang ugnayan
sa pagitan nila at ang mga tuntunin at kundisyon sa pagtatrabaho.
Ang mga tuntunin at kundisyon sa pagtatrabaho ng empleyado ay
pinamamahalaan ng batas sa paggawa at lahat ng kasunduan sa pagitan ng mga
employer at empleyado. Ang lahat ng kasunduan ay nahahati sa mga kasunduan
sa industriya at negosyo. Ang nauna ay inilalapat sa buong industriya (gaya ng
mga kontrata sa sektor ng konstruksyon at hotel), habang ang huli ay inilalapat
sa partikular na kumpanya na nagbibigay ng trabaho. Ang lahat ng kasunduan
ay inilalapat lang sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga kumpanya kung
saan naging aktibo ang mga unyon sa paggawa.
Inilalapat ang batas sa paggawa sa bawat isang empleyado at karaniwang
nagkokontrol sa kanilang mga kundisyon sa paggawa. Kinikontrol ng mga maykatuturang batas ang mga kundisyon ng kalusugan at kaligtasan sa trabaho,
ang obligasyon na makilahok sa mga plano sa social security, ang oras ng
pagtatrabaho at ang pinakamaikling tinatagal ng taunang leave para sa mga
manggagawa. Pinamamahalaan ng mga sama-samang kasunduan ang mga isyu
na tumutukoy sa mga taunang pagtaas ng sahod at iba pang mga benepisyo para
sa mga empleyado, gaya ng cost of living allowance (COLA), provident fund o
pangangalagang medikal.
May karapatan ang mga TCN na magtrabaho sa mga partikular na sektor ng
ekonomiya ng Cyprus sa loob ng partikular na saklaw ng panahon. Binibigyangdiin ang pansamantalang katangian ng pagtatrabaho na maaaring ilapat kung
matutugunan ang ilang pamantayan at kundisyon. Nagbibigay-daan sa mga TCN
ang isang pansamantalang pahintulot na manirahan para sa mga layunin na
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magtrabaho na makapagtrabaho sa isang nakalaan na posisyon sa loob ng isang
saklaw ng panahon na nakasulat na isinaad. Kung sakaling tumanggap ang isang
TCN ng ibang trabaho kaysa para doon sa kung saan siya nakakuha ng permisyon,
mag-e-expire ang pahintulot na magtrabaho at ituturing na ipinawalang-bisa ito.
Ayon sa mga sektor ng ekonomiya kung saan magtatrabaho ang mga TCN,
may mga kaugnay na probisyon sa katayuan ng paninirahan at pahintulot
na magtrabaho. Gayunpaman, mahalagang banggitin na isasaalang-alang
ng Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance, kasama ng ibang mga
pamantayan, ang posibilidad na mapunan ang isang bakanteng trabaho na ito,
karaniwang mula sa lokal at/o merkado ng paggawa ng Europe.
Dapat na linawin na bago mag-apply para sa pagpapatrabaho ng mga dayuhang
empleyado (mga TCN), ang employer ay dapat na sumailalim sa mga maigting na
hakbang upang humanap ng naaangkop na mga tauhan sa lokal at/o merkado
ng Europe. Binibigyang-diin rin na ang isang naaangkop na pagpipilian ay
maaaring isang taong makakatugon sa mga detalye at kinakailangan ng trabaho
pagkatapos ng isang maikling pagsasanay. Higit pa roon, binibigyang-diin na
ang mga mababang suweldo, tuntunin at kundisyon sa pagtatrabaho na hindi
naaayon sa mga naaangkop na sama-samang kasunduan at hindi magandang
kundisyon sa pagtatrabaho ay hindi sapat na dahilan upang magpatrabaho ng
dayuhan.
Mas partikular pa rito, sa panahon ng proseso ng pagkabakante ng trabaho,
dapat na sumailalim sa mga sumusunod na hakbang ang isang employer:


Ipaalam ang pagkakabakante sa naaangkop na District Labour Office.
Dapat aktibo ang pagkakabakante sa loob ng hindi bababa sa 6 na
linggo (3 linggo para sa mga sektor ng agrikultura at livestock) bago
mag-apply para sa isang dayuhang empleyado. Dapat na ilagay
ang anunsyo sa pambansang search engine ng trabaho (CPS) at sa
EURES network, bukod pa sa mga lubos na kwalipikadong tauhan
at/o propesyon (na pana-panahong tinutukoy ng Ministry of Labour,
Welfare and Social Security).



I-anunsyo ang bakanteng puwesto sa lokal at/o pambansang press sa
pamamagitan ng Public Employment Service.



Magsagawa ng iba't ibang iba pang pagkilos at inisyatiba para sa
pagkuha ng mga tauhan (hal. mga unyon at organisasyon ng mga
employer, Internet, atbp.).

Ayon sa Cyprus National Strategy for the Employment of Alien Manpower (2008)
at sa pangkalahatang patakaran sa immigration, ang mga kategorya ng mga
manggagawang TCN ay:
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Lakas paggawa (lubos na kwalipikado, mga hindi pa nasasanay
/medo may kasanayan nang manggagawa, Mga panahunang
manggagawa, Mga kumpanya/ negosyo na may interes ang
Dayuhan)



Mga estudyanteng TCN



Mga Domestic Worker



Mga partikular na kategorya na may pahintulot magtrabaho na
mas mahaba sa 4 na taon

Ipinapakita ng sumusunod na diagram ang mga propesyon ng mga TCN para
Mga TCN

Mga Kategorya
ng Pagtatrabaho

Mga Tauhan na
Mataas ang Mga
Kwalipikasyon

Mga Hindi pa
Nasanay na
Manggagawa

Mga Panahunang Manggagawa

Mga
Estudyante

Mga Domesc
Worker

Mga
empleyadong
nalipat sa loob
ng parehong
kumpanya

Mga
Kumpanya na
May Interes
ang Dayuhan

Mga Espesyal na Pahintulot
na Magtrabaho at Manirahan
para sa higit sa 4 na taon

Mga Atleta at Coach
Mga Pintor ng mga
Simbolo ng Relihiyon
Mga Tauhan ng
mga Umiiral na
Kumpanya

sa bawat kategorya. May kasunod na paglalarawan ng bawat kategorya
sa mga susunod na seksyon ayon sa Cyprus National Strategy for Alien
Workforce (2008) pati na rin sa Alien and Migration Law (Kabanata 105
pagsusog 2007).
Tinukoy na pana-panahong nagdadagdag ng mga pagsusog sa mga batas
na ito. Mahalaga sa mga TCN na makipag-ugnayan sa Civil Registry and
Migration Department sa Ministry of Interior at/o sa Labour Department sa
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance para sa mga pinakabagong
update.
Ang pagpapatrabaho sa mga dayuhan nang walang awtorisasyon sa
pagpapatrabaho na hinihingi ng batas o kung lumalabag ito sa anumang
tuntunin ng batas o regulasyon hinggil sa pagpapatrabaho ay isang paglabag
na mapaparasuhan ng pagkakakulong at/o multa.
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6.2 Mga Kategorya ng Pagtatrabaho para sa Mga TCN
Ang mga kontrata ng TCN sa mga sumusunod na kategorya ay mag-e-expire
pagkatapos ng isang (1) taon (maliban sa mga sektor ng agrikultura at
livestock kung saan maaaring magtagal nang dalawang (2) taon ang mga
kontrata). Maaaring ipanumbalik ang mga kontrata taun-taon, habang hindi
maaaring lumampas nang apat (4) na taon ang maximum na tagal ng oras
(oras na pamamalagi sa Cyprus).

Mga Kategorya ng Pagtatrabaho para sa Mga TCN
1. Mga Tauhan na Mataas ang Mga Kwalipikasyon
Paglalarawan
Mga indibidwal na:


May mahusay na kwalipikasyon at/o pagsasanay



Pumirma ng kontrata ng minimum na €35,000 taun-taon

Mga Kundisyon - Mga Pamantayan


Hindi kailangan ng paghahanap sa merkado ng paggawa para sa
posibilidad ng pagkuha ng taong pupuno sa pagkabakante mula sa
Merkado sa Paggawa ng Europe at/o lokal



Ang mga ipagkakaloob na principle approval ay tatasahin sa loob
ng hanggang dalawang taon at maaaring mapatagal

Mga pangunahing kinakailangang dokumento
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance


Mga titulong pang-akademya



Mga patunay ng pagkakaroon ng propesyunal na karanasan/
matagal na pagsasanay



Photocopy ng pasaporte



Nilagdaang kontrata sa pagtatrabaho, na sinelyohan ng Mga
District Labour Office at kung saan mahusay na itinakda ang
taunang kita ng empleyado maging ang tagal ng pagtatrabaho
bukod sa iba pa.
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Ministry of Interior
Ang pagsusumite ng mga dokumentong nasa itaas sa mga nararapat na
kagawaran ng Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance at nang may
nauugnay na paunang pag-apruba, kailangang isumite ng isang TCN, kasama
ng pagpapahintulot sa paggawa, ang mga sumusunod na dokumento:


Photocopy ng pasaporte



Patunay na walang rekord ng krimen



Patunay ng pribadong medikal na insurance na may ganap na
saklaw

Tandaan: Maaaring mangailangan ng karagdagang mga dokumento depende
sa bawat kaso.

2. Mga Hindi pa Nasanay – Semi-skilled na Tauhan
Paglalarawan


Ipagkakaloob ang pag-apruba sa kundisyong magbibigay ng
pagsasanay ang employer / kumpanya sa kanilang kawani, nang sa
gayon ay mananatiling napakaliit ng ganitong pangangailangan ng
lakas-paggawa sa hinaharap

Mga Kundisyon - Mga Pamantayan
Pagsusumite ng employer ng mga impormasyon/dokumento tungkol
sa anumang pagkilos na isinagawa upang maghanap ng tauhan mula sa
merkado sa Europe at/o lokal.
Mga pangunahing kinakailangang dokumento
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance


Kopya ng pasaporte



Nilagdaang kontrata sa pagtatrabaho, na sinelyuhan ng Mga
District Labour

Office at kung saan mahusay na itinakda ang taunang kita ng empleyado
maging ang tagal ng pagtatrabaho bukod sa iba pa.
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Ministry of Interior
Pagkatapos ng paunang pag-apruba ng Ministry of Labour, Welfare and
Social Insurance, kailangang isumite ng employer ang mga sumusunod na
dokumento:


Kopya ng pasaporte



Nilagdaang kontrata sa pagtatrabaho, na sinelyohan ng Mga
District Labour Office at kung saan mahusay na itinakda ang
taunang kita ng empleyado maging ang tagal ng pagtatrabaho
bukod sa iba pa



Ulat ng bond sa bangko para sa mga gastusin sa pagpapauwi sa
TCN. (Dapat na may-bisa ang garantiya sa bond sa bangko sa loob
ng 6 na buwan pagkatapos magwakas ang kontrata).



Medikal na sertipiko ng magandang kalusugan ng TCN



Patunay na walang rekord ng krimen sa Greek o Ingles



Patunay na may naaangkop na lugar ang employer para sa tirahan
ng TCN



Patunay ng pagbabayad sa mga bayarin para sa pamamahala

3. Mga Panahunang Manggagawa
Paglalarawan


Kabilang dito ang sektor ng agrikultura at limitadong bilang ng mga
trabaho sa sektor ng turismo (hal. mga cook ng mga internasyunal
na putahe)



Ang paunang pahintulot at permiso sa paninirahan ay ibibigay
para sa panahon ng 4 na buwan at maaaring patagalin sa loob ng
karagdagang 4 na buwan (pinal - hindi naipapanumbalik)

Mga Kundisyon -Mga Pamantayan
Industriya ng Turismo:


Sa ilang kaso, aaprubahan ang isang limitadong bilang ng mga
aplikasyon (hangga't natutugunan ang mga pangangailangan ng
sektor sa pangkalahatan sa pamamagitan ng mga kawani mula
sa merkado ng paggawa sa Europe at/o lokal) hal. mga cook ng
internasyunal na putahe
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Sa mga panturista/resort na lugar kung saan tumataas ang antas
ng negosyo depende sa panahon, ang tagal ng pahintulot sa
pagtatrabaho limitado sa pagsaklaw sa panahon ng pagpapatakbo
sa enterprise (Mayo hanggang Nobyembre)



Kung magpapatuloy sa pagtakbo sa buong taon ang mga kumpanya
ng hotel at restaurant, makakakuha ang mga ito ng pahintulot sa
pagtatrabaho para sa mas matagal na panahon

Sektor ng Agrikultura:


May paghihigpit sa mga bansang pinagmulan upang matiyak ang
mabisang pagpapausi sa mga dayuhan sa kanilang mga bansa



Kasama sa pagtatrabaho batay sa panahon ang pag-ani/pagpitas
ng iba't ibang pananim (hal. mga citrus na prutas, patatas, ubas,
strawberry, atbp.)



Para sa pagpitas ng mga ubas at citrus na prutas, ipinagkakaloob
ang pahintulot sa ‘’mga pangkat’’ para sa panahon mula Oktubre
hanggang sa susunod na Hunyo



Ang mga pahintulot sa pagtatrabaho at paninirahan sa mga
empleyadong TCN para sa pagbunot ng patatas at pag-ani/pagpitas
ng pananim ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng direktang
papatibay ng mga kontrata nang hindi dumaraan sa proseso ng
pagkuha ng paunang pahintulot

Mga pangunahing kinakailangang dokumento
•

Kopya ng pasaporte

•

Patunay ng pagkakaroon ng propesyunal na karanasan / matagal
na pagsasanay (sa sektor ng turismo lang)

•

Paunang pag-apruba ng Dept. of Labour

•

Nilagdaang kontrata sa pagtatrabaho, na

•

sinelyuhan ng Mga District Labour Office at kung saan mahusay
na itinakda ang taunang kita ng empleyado maging ang tagal ng
pagtatrabaho bukod sa iba pa.

•

Patunay na walang rekord ng krimen
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4. Mga empleyadong nailipat sa loob ng iisang kumpanya
Paglalarawan


Tumutukoy ito sa mga kawaning nailipat sa loob ng iisang
kumpanya mula sa isang kumpanyang nakabase sa ibang bansa at
o sa isang subsidiary (kaakibat) na nakabase sa Cyprus

Mga Kundisyon - Mga Pamantayan


Ang magbigay ng patunay ang aplikante na nangangatwiran na
ang dayuhang kinukuhanan niya ng pahintulot sa pagtatrabaho ay
nagtatrabaho para sa iisang kumpanyang nasa ibang bansa. Bukod
pa rito, dapat magbigay ang kumpanya ng sapat na ebidensya na
nagpapatunay na ang mga tungkuling sinisagawa ng dayuhang iyon
ay mahalaga sa mga pagpapatakbo nito



Ipinagkakaloob lang ang mga pahintulot sa kanawing nasa
mahahalagang posisyon sa kumpanya

Mga pangunahing kinakailangang dokumento
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance


Liham tungkol sa pangangailangang ilipat ang empleyado sa Cyprus



Mga titulong pang-akademya



Patunay ng pagkakaroon ng propesyunal na karanasan/matagal na
pagsasanay



Photocopy ng pasaporte



Nilagdaang kontrata sa pagtatrabaho, na sinelyohan ng Mga
District Labour Office at kung saan mahusay na itinakda ang
taunang kita ng empleyado maging ang tagal ng pagtatrabaho
bukod sa iba pa

Ministry of Interior
Ang pagsusumite ng mga dokumentong nasa itaas sa mga nararapat na
kagawaran ng Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance at nang may
nauugnay na paunang pag-apruba, kailangang isumite ng isang TCN, kasama
ng pagpapahintulot sa paggawa, ang mga sumusunod na dokumento:
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Photocopy ng pasaporte



Patunay na walang rekord ng krimen



Patunay ng pribadong medikal na insurance na may ganap na
saklaw

Tandaan: Maaaring mangailangan ng karagdagang mga dokumento depende
sa bawat kaso

5. Mga kumpanyang may Dayuhang interes
Paglalarawan


Nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang mga probisyon para
sa mga pagpapatrabaho sa mga TCN sa kategoryang ito, batay sa
isang napagpasyahan ng Cabinet of Ministers

Mga Kundisyon - Mga Pamantayan


Maaari lang magpatrabaho ng mga TCN sa mga kaso ng:
a. Mga Senior Director
b. Mga Senior Manager
c.

Suportang Kawani (kawaning nasa mga posisyong
administratibo, clerical, teknikal, atbp.)



Para sa kategorya (a) at (b), kailangan ang minimum na taunang
kita para sa pag-apruba sa pahintulot sa pagtatrabaho.



Para sa kategorya (a) at (b), ang Civil Registry and Migration
Department ang may pananagutan at hindi kailangan ng
sinelyuhang kontrata mula sa Department of Labour, habang
mahalagang magbigay ng sinelyuhang kontrata mula sa
Department of Labour para sa kategorya (c)

Tandaan: Maaaring mangailangan ng karagdagang mga dokumento depende
sa bawat kaso
Mga pangunahing kinakailangang dokumento para sa mga bagong rehistrong
kumpanya


Patunay ng Incorporation



Patunay ng Memorandum at Mga Artikulo ng Asosasyon
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Patunay ng Mga Direktor at Shareholder



Patunay ng Nakarehistrong Address ng Tanggapan



Paglalarawan sa katangian ng kumpanya at nauugnay na
impormasyon tungkol sa mga gawain ng kumpanya



Listahang naglalaman ng personal na impormasyon ng mga
pangunahing shareholder



Kasunduan sa lease o deed ng titulo para sa lugar ng tanggapan
para sa mga bagong kumpanya

Para sa mga dati nang kumpanya, maaaring mangailangan ng mga dokumento
kapag hiningi.
Pangunahing dokumento para sa mga TCN pagkadating nila


Kopya ng wastong pasaporte o iba pang dokumento sa pagbiyahe
sa mga bisa para sa hindi bababa sa dalawang (2) taon mula sa
petsa ng pagsusumite sa aplikasyon.



Kopya ng pahina ng pasaporte o iba pang dokumento sa pagbiyahe
na nagpapakita sa pinakahuling pagdating Republika at visa (kung
naaangkop)



Listahan ng mga tauhan ng Kumpanya na nagmula sa third country
na isinaayos ayon sa kategorya [Mga Director at Kawani para sa
Gitnang Pamamahala /Panguhaning Tauhan]



Maikling Curriculum Vitae (CV) (kabilang ang mga kopya ng mga
akademikong kwalipikasyon)



Orihinal na liham ng garantiyang ibinigay ng isang bangko o
kooperatibang institusyon sa Cyprus na may-bisa sa loob ng 10
taon na sasaklaw sa mga posibleng gastusin sa pagpapauwi. Ang
halaga ay magdedepende sa bansang pinanggalingan.



Orihinal na mga resulta ng pagsusuri sa dugo na nagpapakitang
walang HIV, syphilis, hepatitis B at C ang third country national
at mga x-ray sa dibdib para sa tuberculosis (TB) mula sa
Pampamahalaang Ospital ng Republika o maayos na sinertipikahan
ng isang Pampamahalaang Doktor ng Republika



Orihinal na kontrata sa pagtatrabaho na maayos na nilagdaan at
dalawang (2) kopyang maayos na sinelyuhan
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Deed ng titulo o kasunduan sa pangungupahan ng bahay/
apartment na maayos na sinertipikahan ng naaangkop na pangulo
ng komunidad (mukhtar)



Patunay ng Insurance sa Kalusugan para sa medikal na
pangangalagang sumasaklaw sa inpatient at outpatient na
pangangalaga at pagpapadala ng mga labi (Plan A)



Insurance ng pananagutan ng employer na awtomatikong
naipapanumbalik



Orihinal na Sertipiko ng Rekord ng Krimen mula sa bansang
pinanggalingan (kung naninirahan ang aplikante sa isang bansa na
hindi ang bansang pinanggalingan, dapat manggaling ang sertipiko
sa bansang pinanggalingan)



Resibo ng pagbabayad ng taunang bayarin ng kumpanya sa
Registrar of Companies



Pagpapahintulot para sa pagbabayad sa pamamagitan ng bank
transfer (FIMAS)

6. Mga Estudyante
Paglalarawan
Ang mga mag-aaral na TCN na nag-aaral sa mga nakarehistro o kinikilalang
institusyon ng tertiary na edukasyon sa Cyprus ay maaaring magtrabaho nang
part-time sa ilalim ng ilang kundisyon at para sa mga partikular na trabaho.
Mas partikular pa rito, ang mga full-time na mag-aaral na TCN na nanirahan
sa Cyprus sa loob ng anim na buwan ay papahintulutang magtrabaho sa mga
sumusunod na sektor:
 Industriya – Mga pagkukumpuni (Mga kargador sa wholesale na
pangangalakal at mga trabahador sa mga gasolinahan at car wash)


Kalusugan – Mga serbisyong panlipunan (Mga caregiver sa mga
retirement home hangga't natutugunan ang mga probisyon ng
naaangkop na batas)



Mga gawaing pantahanan (Pangkaraniwang trabaho sa mga
sambahayan)



Pagmamanupaktura (Mga trabahador sa mga panaderya,
paggawaan ng mga pagkain ng hayop, pagre-recycle ng basura at
mga panggabing trabahador)



Agrikultura - Pagsasaka – Pangingisda (Mga trabahador sa
agrikultura, pangingisda at pagsasaka)
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Catering (Paghahatid ng pagkain)

 Iba pang mga aktibidad (Mga tagalinis ng gusali)
Mga Tala:


Sa loob ng panahon ng Hunyo 1 – Oktubre 15, ang pagpapatrabaho
sa mga mag-aaral sa sektor ng hotel/ catering ay pinapahintulutan
para sa mga layunin ng pagsasanay alinsunod sa kasalukuyang
patakaran at gawi



Ang mga estudyanteng nakarehistro sa mga kinikilalang kurso sa
mechanical at electrical engineering ay papayagang magtrabaho
para sa mga layunin ng praktikal na pagsasanay, hangga't may
nilagdaang naaangkop na nasusulat na kasunduan sa pagitan
ng employer at ng Institusyon ng Edukasyon at naaprubahan ng
Department of Labour.

Mga Kundisyon - Mga Pamantayan


Ang mag-aaral ay may wastong pahintulot sa pagpasok at
paninirahan bilang mag-aaral sa Cyprus at 6 na buwan na ang
lumipas mula noong pagpasok niya sa bansa



Ang mga oras ng pagtatrabaho ay hindi hihigit sa 20 oras bawat
buwan, habang maaaring tumagal nang 38 oras bawat linggo mga
ang oras ng pagtatrabaho tuwing bakasyon



Nakakuha ang mag-aaral ng isang kontrata sa pagtatrabaho mula
sa isang partikular na employer (makukuha sa Mga District Labour
Office ang karaniwang kontrata sa pagtatrabaho)



Ang mag-aaral ay nagtatrabaho sa labas ng oras ng pag-aaral at
hindi lumalabis ang tagal ng pagtatrabaho sa limitasyon sa oras na
itinakda ng batas

Tandaan: Kung sakaling lumabag sa mga probisyon ng batas na nabanggit
sa itaas, maaaring patawan ng mga multa at iba pang parusa ang parehong
employer at mag-aaral.
Mga pangunahing kinakailangang dokumento


Wastong pahintulot sa paninirahan ng mag-aaral



Ipapakita ng mag-aaral ang kontrata sa pagtatrabaho kasama ng
iskedyul ng kanyang mga inaaral na napatunayan ng Institusyon
ng Edukasyon na kanyang pinapasukan sa Kagawaran ng Paggawa
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(Mga Opisina ng Paggawa sa Distrito) upang masuri at maselyuhan.


Nakakuha ang mag-aaral ng isang kontrata sa pagtatrabaho mula
sa isang partikular na employer (makukuha sa Mga District Labour
Office ang karaniwang kontrata sa pagtatrabaho)

7. Mga Domestic Worker
Paglalarawan
Ang mga TCN na pumupunta sa Cyprus bilang mga Domestic Worker ay
napapailalim sa isang espesyal na kasunduan sa Aliens and Immigration Law
(Kabanata 10 ng Batas). Ang pamamaraan ay natitiyak sa pamamagitan ng
mga nakalatag nang kontrata na nilalagdaan ng employer at ng empleyado.
Mga Kundisyon - Mga Pamantayan (Mga Employer ng Domestic Worker):


Mga pamilyang may anak na wala pa sa edad na 12 kapag
nagtatrabaho at nag-aambag ang parehong magulang sa Social
Insurance Fund



Mga pamilyang walang anak kung parehong nagtatrabaho
ang lalaki at babae, at ang kanilang taunang nakadeklarang
mabubuwusang kita ay higit sa €52,000



Mga pamilyang may isang magulang lang na nasa kustodiya ang
isang bata na wala pa sa edad na 12, hangga't nagtatrabaho at nagaambag ang magulang sa Social Insurance Fund



Sa mga sitwasyon kung saan nagtatrabaho ang isa sa dalawang
magulang, at ang taunang nakadeklarang nabubuwisang kita ay
hindi dapat mas bababa sa €86,000



Mga taong walang asawa at nagtatrabaho kung ang kanilang
taunang nakadeklarang nabubuwisang kita ay higit sa €52,000 at
nag-aambag sila sa Social Insurance Fund



Mga mag-asawang may higit sa tatlong anak hangga't ang
parehong magulang ay nagtatrabaho at nag-aambag sa Social
Insurance Fund at wala pa sa edad na 12 kahit isa lang sa mga anak
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Mga pamantayan para sa pagtatrabaho sa mga natatanging sitwasyon
Upang makapagbigay ng tulong sa:


Mga nakatatandang taong mas matanda sa edad na 75.



Mga taong may espesyal na pangangailangan, hangga't
magpapakita sila ng sertipiko mula sa isang espesyalisadong
doktor.



Mga taong dumaranas ng cancer (sertipiko mula sa Oncology
Centre), multiple sclerosis (MS), mytonic dystrophy, nephropathy,
myopathy, mga sakit sa pag-iisip at mga malalang problemang
sikolohikal, bahagya o ganap na kawalan ng paningin, arthritis
deformans, alzheimer, dementia, pati na rin ang mga tao na
sobrang bigat na may mga problema sa paggalaw (medical
certificate na sinasabi ang bigat at taas ng tao)



Mga taong may kapansanan na naka-wheelchair o mga taong
nakaratay sa higaan

Ang maximum na panahon ng pananatili para sa mga third country national
na nagtatrabaho bilang mga domestic worker ay 6 na taon. Ang mga third
country national na pinagtatrabaho ng mga taong binanggit sa talata ng mga
natatanging sitwasyon ay nakabukod sa limitasyong ito.
Mga pangunahing kinakailangang dokumento


Form MDW 2 na ganap na nasagutan at nilagdaan



Kopya ng may bisang pasaporte ng third country national (may
bisa sa loob ng higit sa isang taon)



Orihinal na sertipiko ng Rekord ng Krimen na isinalin sa Greek o
Ingles at maayos na napatotohanan



Sertipiko ng pagsusuring medikal na pinatunayan at pinatotohanan
at ito ay may bisa hanggang 4 na buwan (AIDS, Syphilis, Hepatitis
B-C, Tuberculosis)



Mga sertipiko para sa kaalaman ng wikang Greek-Ingles pati na rin
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para sa nakaraang karanasan kaugnay sa mga tungkulin ng isang
domestic worker. Ang kinakailangan sa wikang Greek o Ingles ay
maaaring matugunan ng sumusunod:
-

Sertipiko ng karanasan mula sa nakaraang employer kung saan
ang pangunahing wika ng komunikasyon ay Greek o Ingles.
Maaaring kunin ang sertipiko mula sa nakaraang employer o
sa pamamagitan ng Tanggapan na inatasan na hanapin ang
dating employer ng dayuhan, o

-

Patunay ng pagpasok sa paaralan, kung saan itinuturo ang
wikang Greek o Ingles, na maayos na napatotohanan, o

-

Iba pang mga sertipiko / degree ng kaalaman sa wikang
Greek o Ingles na kinikilala sa ibang bansa, na maayos na
napatotohanan

Maaaring matugunan ang pangangailangan ng karanasan (mga
kwalipikasyon) sa pamamagitan ng sertipiko mula sa isang nakaraang
employer para sa isang saklaw ng panahon ng pagtatrabaho na hindi bababa
sa isang taon
 Orihinal na kontrata ng trabaho at 3 kopya na nararapat na
napatotohanan at may tatak (€1.50 para sa unang taon, €9 para sa
bawat taon ng kontrata at €2 para sa bawat kopya)


May sertipikong deklarasyon ng Pangulo ng Community Council
(Mukhtar) o iba pang Nakarehistrong Pribadong Ahesya
ng Pagtatrabaho na ang employer ay may naaangkop na
pagpapatuluyan para sa third country national, kung hindi ay
kakailanganin ang isang kasunduan sa pag-upa



Kopya ng ID card ng employer at ng kanyang asawa



Kopya ng statement ng suweldo ng employer mula sa Social
Insurance Services Department (para sa mga manggagawa sa
pampublikong sektor, kailangan ng payo sa suweldo)



Orihinal na Garantiya sa bangko na €350-€850 ayon sa bansang
pinagmulan, para sa mga gastusin sa repatriation. Ang bisa ng
garantiya sa bangko ay dapat na palawigin hanggang isang taon
pagkatapos ng pag-expire ng kontrata ng trabaho



Mga bayarin na €30, €100, €300, depende sa pamantayan ng
pagtatrabaho



Pagpapahintulot para sa pagbabayad sa pamamagitan ng bank
transfer (Fimas)
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6.3 Mga Kategorya ng Espesyal na Pagtatrabaho na pinapayagan
ang pahintulot sa pagtatrabaho para sa higit sa 4 na taon
Ang mga TCN na may mga sumusunod na espesyalisasyon ay may karapatang
ipanumbalik ang kanilang kontrata, magtrabaho at patagalin ang kanilang
pananatili sa Cyprus ng higit sa 4 na taon:
 Mga atleta at coach


Mga pintor ng mga Simbolo ng Relihiyon (hanggang ang katapusan
ng partikular na proyekto)



Mga tauhan (na may mga partikular na kasanayan) na kasali
sa mga umiiral na kumpanya (bukod sa nasa ibang bansa)
na parehong may turnover na naaayon sa mga priyoridad sa
pagpapaunlad



Mga kwalipikadong nurse na maayos na nakarehistro

6.4 Pagbibigay ng Pahintulot sa Pansamantalang/Permanenteng
Paninirahan/Pagpasok/Pagtatrabaho para sa mga TCN
Ang responsableng awtoridad para sa pagpapahintulot ng may bisang
pahintulot sa pagpasok pati na rin ng pahintulot para sa panandalian
at/o matagal na pansamantalang paninirahan para sa parehong mga
mamamayan at TCN ay ang Civil Registry and Migration Department ng
Ministry of Interior.
 May obligasyon ang mga TCN sa loob ng 7 araw mula sa panahon
na dumating sila sa Cyprus na magparehistro sa Civil Registry and
Migration Department sa Nicosia o sa mga opisina sa distrito ng
Aliens and Immigration Unit ng Pulisya. Mag-a-apply sila para
sa isang Alien Registration Certificate (ARC) na may bayarin sa
pagpaparehistro na €70. Kukuha ng biometric na data gaya ng mga
fingerprint at larawan


Kasabay nito, kailangan nilang mag-apply para sa isang social
insurance number sa panahon na makakuha ng trabaho sa Cyprus



Upang mag-apply para sa pahintulot na manirahan, dapat na
isumite ang application bago ang katapusan ng tatlong buwan na
saklaw ng panahon sa Civil Registry and Migration Department, sa
pamamagitan ng lokal na Aliens and Immigration unit ng Pulisya.
Ibibigay ang pahintulot na manirahan sa loob ng apat na buwan
mula sa petsa ng kumpletong aplikasyon at pagsusumite ng mga
kinakailangang dokumento ng aplikante
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Maaaring mag-apply ang isang tao upang makakuha ng Immigration Permit
batay sa isa sa mga Kategoryang tinukoy sa Regulasyon 5 ng Aliens and
Immigration Regulations. Hindi ipagkakaloob ang isang Immigration Permit
sa sinuman maliban kung irekomenda ng Immigration Control Committee sa
Minister of Interior na nabibilang ang naturang tao sa isa sa mga sumusunod
na Kategorya:


Kategorya A: Mga taong naglalayong magtrabaho sa sariling
negosyo sa agrikultura, pag-aalaga ng baka, pag-aalaga ng ibon o
pagpaparami ng isda sa Republika, basta't mayroon silang pagaaring sapat na lupa o pahintulot na makakuha ng katulad ng
ganoon, mayroon silang kapital na tinatayang €430,000 na ganap
at malaya nilang magagastos at ang ganoong pagtatrabaho ay hindi
dapat negatibong makakaapekto sa pangkalahatang ekonomiya ng
Republika.



Kategorya B: Mga taong naglalayong magtrabaho sa sariling
negosyo sa mga negosyo ng pagmimina sa Republika, basta't
mayroon silang pag-aaring nauugnay na pahintulot, mayroon
silang kapital na tinatayang €350,000 na ganap at malaya
nilang magagastos at ang ganoong pagtatrabaho ay hindi dapat
negatibong makakaapekto sa pangkalahatang ekonomiya ng
Republika.



Kategorya C: Mga taong naglalayong magtrabaho sa sariling
negosyo sa isang kalakalan o propesyon sa Republika, basta't
mayroon silang pag-aaring nauugnay na pahintulot, mayroon
silang kapital na tinatayang €260,000 na ganap at malaya
nilang magagastos at ang ganoong pagtatrabaho ay hindi dapat
makakaapekto nang negatibo sa pangkalahatang ekonomiya ng
Republika.



Kategorya D: Mga taong naglalayong magtrabaho sa sariling
negosyo sa isang propesyon o agham sa Republika, basta't mayroon
silang mga kwalipikasyong akademiko at propesyonal, kung saan ay
may pangangailangan sa Cyprus. Ang pagkakaroon ng sapat na mga
pondo ay kinakailangan rin.



Kategorya E: Mga taong inalok ng permanenteng trabaho
sa Republika, na hindi lilikha ng hindi nararapat na lokal na
kumpetisyon



Kategorya F: Mga tao na nagmamay-ari at mayroong ganap at
malayang magagastos na tiyak na taunang kita, na sapat ang laki
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upang mabigyan sila ng disenteng pamumuhay sa Cyprus, nang
hindi sumasabak sa negosyo, pangangalakal o propesyon. Ang
taunang kita na kinakailangan ay hindi dapat bababa sa €9,568.17
para sa isang aplikante at higit pa riyan, hindi bababa sa €4,613.22
para sa bawat taong dependent, ngunit maaaring mag-atas ang
Immigration Control Board ng mga karagdagang halaga tulad
ng kinakailangan. Marami sa mga aplikante ay nasa ilalim ng
Kategoryang ito, at ang karamihan sa kanila ay mga pensyonado o
mga retiradong tao.
Mga Bayarin
Ang mga bayarin para sa pagbibigay ng Immigration Permit ay
nagkakahalagang €500 at babayaran ito kapag natanggap sa pagsusumite
ng aplikasyon.
Para sa pagkakaloob ng Immigration Permit, isinusumite ang isang application
sa form M67 sa Civil Registry and Migration Department nang direktla o
sa pamamagitan ng Mga Sangay sa Distrito ng Aliens and Immigration
ng Pulisya. Ang application ay dapat may kasamang mga naaangkop na
dokumento, depende sa Kategorya kung para saan ito isinusumite. Ang mga
aplikasyon para sa Kategorya F na siyang pinakakaraniwan ay dapat na may
kasamang orihinal ng mga dokumento patungkol sa kita ng mga aplikante.
Ang mga aplikanteng nasa ibang bansa ay dapat magsumite ng application
nang direkta sa Cyprus, gaya ng nakasaad sa itaas, o sa pamamagitan ng
lokal na mga Awtoridad ng Konsulado ng Republika ng Cyprus. Sinusuri ang
mga application ng Immigration Control Committee na nagsusumite ng
may kaugnayang suhestiyon sa Minister of the Interior para magkaroon ng
desisyon.
Awtomatikong makakansela ang isang Immigration Permit kung ang taong
interesado ay hindi makakuha ng tirahan sa Cyprus sa loob ng isang taon
mula sa pag-apruba sa aplikasyon, kung sakaling naninirahan siya sa labas
ng Cyprus. Makakansela rin ito kung kukuha siya ng permanenteng tirahan
sa ibang bansa o hindi siya mamalagi sa Cyprus sa loob ng dalawang taon.

6.5 Pahintulot sa pagpasok (Mga Visa)
Upang makapasok sa Republika ng Cyprus, kailangan na mayroong may
bisang visa ang mga Third Country National (mga TCN). Mayroong iba't
ibang uri ng mga visa, ayon sa tagal at layunin ng pagpasok sa Republika ng
Cyprus.
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1) Mga Short Stay Visa


mga short-stay o travel visa: mga multiple-entry visa



Airport Transit Visa (ATV)



Mga Group Visa

2) Mga Long Stay Visa


Pagtatrabaho



Pag-aaral



Negosyo

Mga Visa

Mga Long-stay Visa

Mga Short-stay Visa

Mga short-stay o
travel visa, mga
multiple-entry visa

Airport Transit
Visa (ATV)

Mga Group Visa

Pagtatrabaho

Pag-aaral

Negosyo

Para sa ilang tao, batay sa kanilang katayuan (hal. mga diplomat), walang
kinakailangang visa. Sa talahanayan sa itaas, detalyadong ipinapakita ang
mga uri ng visa at ang mga kinakailangan sa pagpasok at mga kailangang
dokumento. Para sa lahat ng visa, may kinakailangang bayarang bayarin ang
mga aplikanteng TCN.
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Mga Short Stay Visa
Mga kinakailangang Dokumento para sa lahat ng uri ng short stay Visa
Ang mga application para sa mga visa ay dapat isumite nang personal (kung
ang layo ay wala pang 300 Km) sa Mga Embahada o Konsulado ng Cyprus at
sa mga Hinirang na Konsulado ng Republika ng Cyprus sa ibang bansa. Kung
mas malayo ang distansya mula sa pinakamalapit na Embahada o Konsulado
ng Cyprus, maaaring magkaroon ng proseso ng espesyal na paghahatid


Pasaporte, may bisa sa loob ng hindi bababa sa tatlong buwan
pagkatapos ng petsa ng pag-expire ng visa na ini-apply



Ang visa para sa bansang babalikan ay dapat na may bisa sa
loob ng hindi bababa sa tatlong buwan pagkatapos ng saklaw ng
panahon ng nilalayong pananatili



Probisyonal na booking (o ang Itinerary ng mga isinaayos na
paglalakbay)



Patunay ng layunin ng pagbisita (hal. imbitasyon)



Matibay na patunay na may sapat na mga pondo upang
masaklawan ang halaga ng nilalayong pananatili sa Cyprus.

Maaari ring humingi ang Konsulado ng kopya ng liham ng garantiya sa
bangko mula sa magpapatuloy, sa buong itatagal ng pananatili ng bisita sa
Cyprus, upang masaklawan ang posibleng halaga ng repatriation.
Mga short-stay o travel visa, mga multiple-entry visa
Para sa mga dahilang bukod sa immigration, upang pumasok ng isang beses
o maraming beses
Tagal


Ibinibigay para sa maraming pagbisita



Ang kabuuang haba ng mga pagbisitang ito ay hindi lumalampas
ng 3 buwan sa anumang kalahati ng taon



May bisa ng 1 taon



Sa mga natatanging sitwasyon, para sa higit sa isang taon, ngunit
hindi hihigit sa 5 taon para sa ilang partikular na kategorya ng mga
tao
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Mga Espesyal na Probisyon
Bilang isang pangkalahatang patakaran, maaaring ibigay ang visa na ito para
sa isa o maraming pagpasok.
Mga short-stay o travel visa, mga multiple-entry visa
Airport Transit Visa (ATV): Naaangkop sa mga dayuhang kinakailangang
magkaroon ng ganoong visa upang makadaan sa international transit
area ng mga paliparan sa Cyprus nang hindi naman talaga papasok sa
pambansang teritoryo ng Cyprus, sa isang stop-over o paglilipat sa pagitan
ng dalawang yugto ng isang international flight.
Tagal
May bisa ang ganito uri ng Visa sa loob ng 5 araw
Mga Espesyal na Probisyon
Ang kinakailangan na magkaroon ng ganitong visa ay isang pagbubukod sa
pangkalahatang karapatan na dumaan nang walang visa sa Cyprus. Mga
mamamayan lang ng 13 bansa ang kailangang magkaroon ng ganitong uri ng
visa upang makadaan sa mga paliparan ng Republika ng Cyprus. May higit
pang impormasyon sa www.mfa.gov.cy
Mga Group Visa: Naaangkop sa isang pangkat ng mga dayuhang nabuo
bago ang desisyon na maglakbay, hangga't ang mga miyembro ng pangkat
ay papasok sa teritoryo, mananatili doon at aalis bilang isang pangkat.
Tagal
Isa itong transit visa o isang visa na limitado sa maximum na pananatili na 30
araw na maaaring kalakip sa isang pasaporte ng pangkat
Mga Espesyal na Probisyon
Maaaring magbigay ng mga group visa sa mga pangkat na binubuo ng
5 hanggang 50 katao. Ang taong namumuno sa pangkat ay dapat na
nagmamay-ari ng indibidwal na pasaporte at, kung saan kinakailangan,
isang indibidwal na visa.
Para sa na-update na impormasyon para sa mga short stay visa, hinihikayat
ang mga TCN na makipag-ugnay sa Ministry of Foreign Affairs ng Republika
ng Cyprus.
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Mga Long Stay Visa
Long Stay – Pagtatrabaho
Mga visa para sa mga pagbisitang lumalampas ng tatlong buwan para sa
mga layunin ng pagtatrabaho
Tagal
Hanggang 4 na taon (magre-renew lang sa mga espesyal na okasyon)
Mga Kinakailangang Dokumento


Espesyal na application form



Liham ng imbitasyon mula sa employer



Kontrata ng trabaho



Liham ng garantiya sa bangko



Patunay na walang rekord ng krimen



Mga medical certificate

Maaaring mailapat ang mga espesyal na probisyon at dokumento para sa
ilang partikular na sektor at sariling pagnenegosyo
Mga Espesyal na Probisyon
Ang mga may-katuturang application para sa pagbibigay ng mga pahintulot
sa pagpasok at pagtatrabaho ay isinusumite sa Direktor ng Civil Registry
and Migration Department, ng Ministry of Interior, ng magiging employer,
habang nasa ibang bansa pa ang aplikante.
Long Stay – Pag-aaral
Nagbibigay lang ng mga student visa sa mga full-time na internasyonal na
estudyante. Ang isang full-time na estudyante ay kumukuha ng minimum na
12 credit sa isang semester.
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Tagal
Depende sa tagal ng programa sa pag-aaral
Mga Kinakailangang Dokumento


Liham ng imbitasyon mula sa akademikong institusyon



Patunay na walang rekord ng krimen



Medical certificate



Garantiya sa bangko



Mga akademikong kwalipikasyon



Sa mga espesyal na okasyon, maaaring may maganap na mga
panayan sa Mga Embahada at Konsulado ng Cyprus



Kung mapagdesisyunan ng dayuhang estudyante na magpalit ng
institusyon ng edukasyon, dapat siyang kumuha ng panibagong
pahintulot na manirahan

Mga Espesyal na Probisyon
Ang mga naaangkop na hakbang para sa pagbibigay ng mga pahintulot
sa pagpasok at pag-aaral ay ginagawa sa Civil Registry and Migration
Department ng Ministry of Interior, habang nasa ibang bansa pa ang
aplikante.

Long Stay – Negosyo
Para sa sariling pagnenegosyo at mga administratibong posisyon sa mga
kumpanya
Tagal
Depende sa mga layunin ng application
Mga Kinakailangang Dokumento


Mga dokumentong nauugnay sa katayuan ng kumpanya/ negosyo



Medical certificate
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Mga Espesyal na Probisyon
Hindi ipagkakaloob ang isang pahintulot sa negosyo sa sinuman maliban
kung irekomenda ng Immigration Control Board sa Minister of Interior na
nabibilang ang isang tao sa isa sa mga kategorya para sa ganoong visa:


Hindi makakaapekto sa pangkalahatang lokal na ekonomiya at
merkado ng paggawa



Hindi lilikha ng hindi nararapat na lokal na kumpetisyon



Mga propesyonal at akademikong kwalipikasyon



Kung sa sektor ng agham, papatunayan ang pagpopondo

Para sa na-update na impormasyon para sa mga long stay visa, hinihikayat ang
mga TCN na makipag-ugnayan sa Civil Registry and Migration Department ng
Ministry of Interior ng Republika ng Cyprus.

Pangkalahatang Impormasyon
Mga Legal na Punto ng Pagpasok
Ang mga manlalakbay na pumapasok sa Republika ng Cyprus sa pamamagitan
ng ilegal/saradong mga paliparan at pier (hal. lahat ng paliparan at pier
sa mga lugar na sakop ng Turkey) ay lumalabag sa pambansang batas ng
Republika ng Cyprus. Samakatuwid, hinihimok ang mga TCN na maglakbay
sa pamamagitan ng mga kinikilalang punto ng pagpasok, upang makaiwas
sa anumang mga problema (sa pagpalagay nabigyan ka ng visa). Ang mga
legal na punto ng pagpasok sa Republika ng Cyprus ay ang mga paliparan ng
Larnaca at Paphos at ang mga pier ng Larnaca, Limassol, Latsi at Paphos, na
matatagpuan sa lugar na nasa ilalim ng epektibong kontrol ng Pamahalaan
ng Republika ng Cyprus. Ilegal ang anumang pagpasok sa teritoryo ng
Republika ng Cyprus sa pamamagitan ng iba pang pier o paliparan kung saan
walang umiiral na kontrol ang Pamahalaan ng Republika (lugar na sakop ng
mga Turkish).
Para sa ilang partikular na kategorya ng mga TCN, hindi obligadong
magkaroon ng mga visa o pahintulot na manirahan (hal. mga diplomat)
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6.6 Immigration Permit para sa Mga TCN
Ayon sa mga probisyon ng Regulasyon 6(2) ng Aliens and Immigration
Regulations, nagpasya ang Minister of the Interior na magbigay ng
Immigration Permit sa mga aplikante, na mga third country national, basta't
natutugunan nila ang mga sumusunod na pamantayan:
a. Dapat mapatunayan ng aplikante na mayroong siyang magagastos
na tiyak na minimum na taunang kita na €30,000, mula sa
mga pinagmumulan bukod sa pagtatrabaho sa Cyprus. Ang
kinakailangang kita na €30,000 ay maaaring magmula sa mga
suweldo sa pagtatrabaho sa ibang bansa at hindi sa Cyprus, mga
pensyon, share sa stock, renta, atbp. Ang kinakailangang minimum
na taunang kita ay tataasan ng €5,000 para sa bawat taong
dependent.
b. Ang titulo ng pagmamay-ari o kontrata ng pagbebenta ng isang
ari-arian sa Cyprus, isang bahay, apartment o iba pang gusali, na
may minimum na halaga sa merkado na €300,000 at patunay ng
pagbabayad na hindi bababa sa €200,000. Dapat na naisumite na
ang kontrata ng pagbebenta sa Department of Lands and Surveys.
c.

Dapat na magsumite ang aplikante ng isang liham ng pagkumpirma
mula sa isang Bangko sa Cyprus na nagsasabing nagdeposito
na siya ng minimum na kapital na €30,000 sa isang account, na
ipapangakong nakalaan sa loob ng hindi bababa sa isang saklaw ng
panahon na tatlong taon.

Nilinaw na ang mga halagang binanggit sa talatang (b) at (c) ay dapat na
mapatunayang nailipat na sa Cyprus mula sa ibang bansa.


Dapat na magsumite ang aplikante ng Patunay na walang rekord
ng krimen (kung sa ibang bansa siya nakatira), na ibibigay ng
mga Awtoridad sa kanyang bansang pinagmulan, at hindi dapat
siyang magbunsod sa pangkalahatan ng anumang banta laban sa
kaayusan at seguridad ng publiko sa Cyprus.



Dapat magsumite ang aplikante ng isang Pahayag na hindi nila
nilalayang magtrabaho o magsagawa ng anumang anyo ng
negosyo sa Cyprus



Dapat pumunta ang mga aplikante sa Cyprus sa loob ng hindi
bababa sa isang beses bawat dalawang taon
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Hakbang para sa Pagsusumite at Pagsusuri ng isang Application


Dapat na isumite ang aplikasyon sa Form (M67) sa Civil Registry
and Migration Department o sa Mga District Office nang personal,
o sa pamamagitan ng koreo o isang kinatawan. Nililinaw na ang
mga application na isinumite sa Mga District Office ay dapat ilipat
sa Civil Registry and Migration Department nang direkta, nang
walang anumang proseso



Ang mga application na isinumite sa Cyprus, personal man o sa
pamamagitan ng isang kinatawan o sa pamamagitan ng koreo, ay
itatala sa isang ordinaryong file (dapat na tiyakin ng aplikante na
ang bawat may-katuturang dokumento sa application ay dapat
na may numero sa asul na tinta, mula sa unang pahina hanggang
sa huli). Sa loob ng file, dapat na may kasamang isang check list
ng lahat ng kailangang dokumento, na dapat isumite kasama ng
application form. Ang application form ay dapat na sagutan ng
aplikante o ng isang kinatawan ng aplikante



Ang application ay dapat na masuri ng Civil Registry and Migration
Department at dapat na isumite sa Minister of the Interior,
nang dadaan sa Permanent Secretary ng Ministry, para sa isang
desisyon. Para sa mga layunin ng partikular na uri ng immigration
permit, walang kailangang mga personal na panayam, maliban
kung magdesisyon ang Permanent Secretary na kailangan ang isang
panayam



Dapat na magbigay-alam ang Ministry of the Interior sa aplikante
o sa kinatawan ng aplikante at sa Civil Registry and Migration
Department tungkol sa desisyon ng Minister of the Interior.



Hindi dapat kanselahin ang Immigration Permit, basta't pupunta
ang aplikante sa Cyprus ng hindi bababa sa isang beses bawat
dalawang taon.

Ang sinumang TCN na nag-apply para sa isang Immigration Permit para sa
Kategorya F, ay maaaring magsumite ng mga karagdagang dokumento sa
Civil Registry and Migration Department, upang matugunan ang pamatanyan
ng talata 6.6.a at maipasuri ang application ayon sa mga probisyon ng of
Regulasyon 6(2) ng Aliens and Immigration Regulations, patungkol sa
pamatanyang nabanggit sa itaas at ang kaugnay na hakbang.
Kapag ang pamantayang iniliarawan sa talata 6.6.a ay natugunan at wala
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nang higit pang tanong ukol sa Rekord ng Krimen ng aplikante, o Public
Order, ang aplikasyon ay dapat na suriin ng Minister of the Interior sa isang
positibong pananaw at dapat na ipagkaloob ang Immigration Permit.
Tinataya na kapag ilalapat ang hakbang na inilarawan sa itaas, ang saklaw
ng panahon para sa pagsusuri sa application, ay hindi dapat lumampas sa
isang saklaw ng panahon na 1-2 buwan.
Ang Anunsiyong ito at ang mga sumusunod na dokumento, na dapat kasama
ng application form, ay matatagpuan sa website ng Ministry of the Interior:
www.moi.gov.cy


Application Form Μ67



Check List (parehong sa Greek at Ingles)



Affidavit



Pahayag na nagsasabing hindi nagtatrabaho sa Cyprus ang
Aplikante

6.7 Pag-refund o Pagsasauli ng Garantiya sa Bangko
Para sa mga kategorya ng trabaho na nangangailangan ng mga liham ng
garantiya sa bangko para sa mga gastusin sa repatriation, inilalapat ang
sumusunod:


Ibinabalik ang garantiya sa bangko pagkatapos ng isang kahilingan
sa Civil Registry and Migration Department



Nire-refund ang garantiya sa bangko kapag bumalik na sa kanyang
bansa ang empleyado o kung siya ay pinagtrabaho ng ibang tao.
Sa ganoong sitwasyon, inililipat ang mga responsibildad sa bagong
employer



Hindi ibinabalik ang garantiya sa bangko sa mga sumusunod na
sitwasyon:



maging ilegal ang TCN pagkatapos makansela ng kanyang
pahintulot



nagsumite ang TCN ng application para sa asylum
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Sinentensyahan ang TCN para sa isang salang kriminal at bilang
resulta ay itinuturing siyang ipinagbabawal na immigrant



Umalis ang TCN sa kanyang tinitirhan at pinagtatrabahuhan at
namamalagi siya sa isang hindi alam na address



Nawawala at pinaghahanap ang TCN para sa mga layunin ng
pagpapauwi

Mga Pangkalahatang Kundisyon:


Ilegal sa bisa ng batas ang pagtatrabaho ng mga TCN sa isang
okupasyon bukod sa kung para saan nagkaloob ng pahintulot ang
Mga Awtoridad ng Cyprus



Obligado ang employer na maglaan ng anumang mga pasilidad
para sa mga TCN upang magka-access sa mga kurso sa wika,
pagsasanay at pagsisimula



Ang pagtatrabaho ng mga TCN nang walang legal na pahintulot
mula sa Estado o ang pagtatrabaho na lumalabag sa mga
tuntunin ng pahintulot sa pagtatrabaho o lumalabag ang
pagtatrabaho sa anumang ibang batas o regulasyon ay isang sala
na mapaparusahan ng pagkakabilanggo at / o multa. Bukod pa
rito, maaaring utusan ng Hukuman ang employer na bayaran ang
lahat ng kontribusyon na ginawa sa iba't ibang mga pondo sa mga
sitwasyon ng lehitimong pagtatrabaho ngg mga TCN



Para sa mga sumusunod na kategorya ng mga empleyadong TCN,
hindi kinakailangan ang inisyal na pahintulot ng Department of
Labour. Gayunpaman, nag-aatas ng karagdagang pahintulot ang
Civil Registry and Migration Department:
-

Mga domestic worker

-

Mga artist

-

Mga tauhan mula sa mga kumpanyang may interes ang
dayuhan - mga nakatataas na tagapamahala at mga executive,
at mga tagapahalang nasa gitna
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6.8 Mga Pakikipag-ugnayan sa Pagtatrabaho at Paggawa para
sa mga TCN
Ang mga pakikipag-ugnayan sa industriya na namamahala sa mga TCN,
employer, pamahalaan at trade union, ay inilalaan ng Konstitusyon
ng Republika ng Cyprus at iba pang mga kaugnay na pambansa at
pandaigdigang kasunduan. May pantay na mga karapatan ang TCN tulad ng
mga manggagawang Cypriot. Nakabalangkas sa ibaba ang mga pangunahing
sukatan ng mga pakikipag-ugnayan sa trabaho.

Mga karapatan sa paggawa para sa mga TCN
Mayroon ng mga sumusunod na karapatan sa pagtatrabaho ang mga TCN:
 Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagtatrabaho: Ang mga tuntunin
at kundisyon sa pagtatrabaho ay kasama sa kontrata ng trabaho.
Parehong lalagdaan ang kontrata ng employer at ng Third Country
National (TCN) pagkadating niya sa Cyprus. Sinusuri at tinitiyak
ng Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance na umaayon
ang kontrata sa mga kaugnay na Sama-samang Kasunduan. May
kasamang impormasyon ang kontrata ng trabaho sa mga oras
ng pagtatrabaho. suweldo, mga pambansang holiday, taunang
leave, tagal ng pagtatrabaho, pati na rin iba pang nauugnay
na impormasyon. Naiiba ang mga tuntunin at kundisyon sa
pagtatrabaho na ito ayon sa katayuan at kontrata.


Suweldo: Nakabatay ang suweldo ng mga TCN sa nilagdaang
kontrata sa pagitan nila at ng kanilang employer, mga batas sa
paggawa, mga internasyonal na kasunduan, at sama-samang
kasunduan. Ibinibigay ng mga internasyonal na kasunduan at
mga batas sa paggawa ang legal na istraktura kung saan dapat
na parehong may kaalaman ang mga empleyado at employer
patungkol sa pagtatrabaho. Sa mga sitwasyon na hindi umiiral ang
isang sama-samang kasunduan, pinagkakasunduan ang suweldo sa
pagitan ng employer at empleyado.



Kontribusyon sa Social Insurance Fund: Kinakalkula ang
kontribusyon ng mga TCN sa mga serbisyo ng social insurance
bilang porsyento (mula 2014, ito ay 78%) sa kanilang buong
suweldo at kinakaltas mula sa kanyang buwanang suweldo.
Magbabayad ang employer ng pantay na halaga bilang bahagi ng
kanyang kontribusyon sa social insurance fund at magbabayad
ang Estado ng halagang nagkakahalaga ng 4.6% ng suweldo ng
empleyado. Ang bawat insured na tao ay maaaring makredituhan
ng nai-insure na kita mula sa Social Insurance Fund para sa
anumang panahon na makakatanggap sila ng bayad nang may
sakit, maternity, pinsala sa katawan o pagreretiro (sa mga espesyal
na kaso) pagkatapos sagutan ang naaangkop na form.
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Mga gastusin sa transportasyon: Sa mga partikular na sektor at
propesyon, ang mga gastusin sa transportasyon mula at papunta
sa pinagtatrabahuhan ay babayaran ng employer.



Tutuluyan at pagkain: Depende sa kaso, obligado ang employer
na mag-alok sa TCN ng naaangkop na tutuluyan at maaari siyang
magkaltas ng hanggang 10% sa sahod ng TCN upang masaklawan
ang mga naaangkop na gastusin. Sa mga sitwasyon na nagbibigay
din ang employer ng pagkain sa mga TCN, pinapayagan siyang
magkaltas ng hanggang sa 15% sa kanyang mga suweldo.



Subscription sa Membership sa Unyon sa Paggawa: Bilang isang
manggagawa, may karapatan ang TCN na magparehistro sa isang
labor union, kung saan ikakalatas sa kanyang suweldo ang mga
bayarin sa pagiging miyembro.



Mga bayarin sa insurance: Ang mga TCN na nagtatrabaho sa
Cyprus ay kinakailangan magkaroon ng plano ng insurance sa
kalusugan. Ang halagang babayaran para sa insurance plan na ito
ay binabayaran isang beses bawat taon para sa bawat taon ng
pagtatrabaho sa ilalim ng kontrata at pantay na pinaghahatian ito
ng empleyado at ng employer.



Cost of Living Adjustment: Bilang isang empleyado, may karapatan
ang mga TCN sa isang pagsasaayos ng suweldo dalawang beses
isang taon batay sa inflation (cost of living index). May posibilidad
na maging negatibo ang pagsasaayos na ito. Pakitandaan na mula
noong 1/7/2013, napagpasyahan ng Ministerial Committee na
wakasan ang taunang awtomatikong pag-index ng sahod para sa
mga domestic worker.



Mga Pambansang Holiday at mga Holiday na May Kinalaman sa
Relihiyon: May karapatan ang mga TCN na hindi magtrabaho sa
ilang partikular na Pambansang Holiday at Panrelihiyong Holiday.
Mayroong 9 (siyam) na binabayarang opisyal na pambansang
holiday at holiday na may kinalaman sa relihiyon. Kabilang ang mga
holiday sa Pasko at Easter.



Mga oras ng trabaho (at panahon ng pamamahinga): Tutukuyin
ang mga oras ng trabaho sa iyong kontrata, na aaprubahan ng
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance. Ang maximum
na oras ng trabaho linggu-linggo, kabilang ang anumang mga
overtime ay hindi maaaring lumampas sa 48 oras. May karapatan
ang bawat empleyado na magpahinga 11 oras bawat araw (24 na
oras) at 24 na tuluy-tuloy na oras bawat linggo (o sa ilalim ng mga
partikular na kundisyon, 2 araw o 48 oras bawat dalawang linggo).



Overtime: Ang pagtatrabaho nang overtime higit at lampas
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sa normal na mga oras ng trabaho ay binabayaran sa rate na
1:1½ ng karaniwang rate tuwing Lunes hanggang Biyernes.
Ang pagtatrabaho nang overtime sa Sabado at Linggo, sa
mga sitwasyon na ang mga araw na ito ay hindi bahagi ng
mga karaniwang araw ng trabaho batay sa iyong kontrata, ay
binabayaran sa rate na 1:2.


Sick Leave: Sa pagpapakita ng nasusulat na diagnosis ng doktor sa
iyong problema sa kalusugan sa Mga Serbisyo ng Social Insurance.
Tinutukoy ng mga kasunduan sa paggawa at ng iyong kontrata ang
tagal ng sick leave.



Pagpapalit ng employer (sa parehong sektor): Maaaring magpalit
ng employer ang mga TCN, sa mga pagkakataon kung saan nilabag
ang kasuduan sa pagtatrabaho, at sa pagkatapos lang ng saklaw
ng panahon na 6 na buwan ng pagtatrabaho sa kasalukuyang
employer. Maaari din silang magpalit ng employer 6 na buwan
bago ang pag-expire ng pahintulot na manirahan at magtrabaho,
hangga't ang bagong employer ay may kinakailangang pahintulot
na ibinibigay ng Department of Labour, at nakakuha ang
empleyado ng dokumento sa pag-alis mula sa kasalukuyan niyang
employer. Sa alinman sa mga sitwasyon sa itaas, maaari lang
magpalit ang TCN ng employer hangga't parehong propesyon
ang kanyang gagampanan kung para saan sila napagkalooban ng
pahintulot na magtrabaho. Gayunpaman, hindi pinapahintulutan
ang pagpapalit ng employer sa loob ng unang 3 buwan ng
pagtatrabaho at hindi maaaring 2 beses na magpalit ng employer
sa loob ng 4 na taon ng pagtatrabaho ng mga domestic worker
(maliban kung mamatay/mapaalis sa bansa/mailipat sa nursing
home ang employer, may krimeng nagawa ang employer laban sa
TCN o pagkatapos magbigay ng pagpapasya ang Labour Disputes
Committee na pumapanig sa TCN).



Dagdag sa suweldo: Inoobliga na magbigay ng dagdag sa suweldo
sa isang empleyado kung nakasulat ito sa isang nilagdaang
kontrata o pinagkasunduan ito sa isang sama-samang kasunduan.



Buwis sa kita: Kinakaltas ito mula sa buwanang suweldo, sa
sitwasyon lang na ang taunang kita ng empleyado ay lumalampas
sa mabubuwisang limitasyon (simula Enero 2014, ang halagang ito
ay nakatakda sa €19.500).



Kahilingan para Mamagitan: Kung may mapansing paglabag sa
mga tuntunin ng kontrata sa pagtatrabaho ang employer man o
ang empleyado, may posibilidad na humiling ng pagpapamitagan
mula sa Department of Labour Relations ng Ministry of Labour,
Welfare and Social Insurance. Maaari ring elektronikong isumite
ang application sa website ng Department of Labor Relations.
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Mga may may bayad na leave at mga holiday
Pinapayagan ang lahat ng empleyado na mag-absent sa trabaho sa may
bayad na leave sa mga sumusunod na sitwasyon:


Maternity Leave: Kapag nagpakita ng isang opisyal na medical
certificate ng panganganak sa mga serbisyo ng Social Insurance,
may karapatan kang bigyan ng 18 linggong may bayad na
maternity leave.



Taunang Leave: Depende ito sa katayuan sa pagtatrabaho at ang
mga probisyon sa kontrata ng trabaho. Ang minimum na haba ay 4
na linggo (20 araw para sa isang linggo ng trabaho na may 5 araw o
24 na araw para sa isang linggo ng trabaho na may 6 na araw).

Tandaan: Bahagyang binabayaran ang suweldo tuwing sick leave at
maternity leave, habang ganap na binabayaran ang suweldo tuwing taunang
leave at mga pambansa at panrelihiyong holiday.

Mga karapatan sa pagtatrabaho ng mga TCN patungkol sa kanilang
mga oras ng trabaho
Binubuod ng talahanayan sa ibaba ang mga oras ng trabaho, panahon ng
bakasyon, at panahon ng pamamahinga, tulad ng tinutukoy ng batas.
Maximum na lingguhang mga
oras ng trabaho
Minimum na pamamahinga
Panggabing trabaho

48 oras kabilang ang overtime
11 diretsong oras bawat saklaw ng
panahon na 24 na oras
35 diretsong oras bawat linggo
hindi hihigit sa 8 oras bawat saklaw
ng panahon na 24 na oras

Mga Obligasyon sa Pagtatrabaho ng mga TCN bilang mga
empleyado
Tinutukoy ang mga obligasyon ng mga empleyadong TCN sa kanilang
kontrata ng trabaho. Sa ibaba ay isang listahan ng mga pangkalahatang
alituntunin patungkol sa mga obligasyon ng mga empleyadong TCN:
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Mayroon ng mga parehong obligasyon tulad ng mga katapat/
kapantay na empleyadong Cypriot



Sumunod sa mga tuntunin at kundisyon sa pagtatrabaho na
kasama sa kanilang kontrata ng trabaho



Huwag magpalit ng employer at lugar ng trabaho nang walang
pahintulot ng mga may-katuturang awtoridad



Gampanan ang kanilang mga tungkulin sa isang propesyonal na
paraan at iwasan ang anumang pagkilos na maaaring magdulot ng
pagkalugi o pinsala sa employer



Gawin ang kanilang mga tungkulin bilang pag-ayon sa kontrata ng
trabaho



Mag-ambag sa Social Insurance Fund ayon sa batas



Bayaran ang membership sa trade union, batay sa nauugnay na
Sama-samang Kasunduan



Bayaran ang 50% ng halaga para sa insurance sa kalusugan



Magbayad ng buwis sa kita ayon sa kanyang nabubuwisang kita

Paghahanap ng trabaho
Walang access ang mga TCN sa mga serbisyong pampubliko para maghanap
ng trabaho ayon sa kanilang pahintulot na magtrabaho.
May available rin na mga pribadong ahensya ng trabaho sa Cyprus at
maaaring mamagitan upang humanap ng trabaho para sa mga TCN.
Ayon sa batas Cypriot at ng EU, ipinagbabawal na maningil sa mga
empleyado ng mga bayarin sa job placement.
Ang anumang mga bayarin sa job placement ay dapat na sa employer lang
singilin.
Walang karapatan-oportunidad ang mga TCN na magpalit ng employer,
nang hindi kumukuha ng nakaraang pahintulot mula sa Civil Registry and
Immigration Department. Ipinagkakaloob ang anumang ganoong pahintulot
basta't may mapatunayang paglabag sa mga karapatan sa pagtatrabaho
at/o karapatang pantao ng empleyado.
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6.9 Social Insurance
Ang lahat ng indibidwal na nagtatrabaho sa Cyprus ay sinasaklawan ng Social
Insurance Fund ng Republika ng Cyprus. Ang mga kontribusyon sa Social
Insurance Fund ay naaangkop ang laki sa kita ng indibidwal at tinutukoy
bilang porsyento ng kanyang mga kita (suweldo), na kilala rin bilang mga
"nai-insure na kita". Ang halaga ng kontribusyon ay pantay na pinaghahatian
ng emlpeyado at ng employer.
May karapatan ang mga TCN na tumanggap ng mga benepisyo gaya ng
bayad sa mga sahod na nawala dahil sa hindi pagpasok ng manggagawa sa
trabaho para sa mga dahilan tulad ng pagbubuntis at pinsala sa katawan.
Kabilang sa mga benepisyong sinasaklawan ng Social Insurance, depende sa
katayuan sa pagtatrabaho, ang:


Mga benepisyo sa pagbubuntis, pagkakasakit, at kawalan ng
trabaho



Grant sa pagpapakasal, pagbubuntis, at funeral grant



Benepisyo sa katandaan, mga pensyon sa pagiging inbalido, at
benepisyo ng ulila



Mga benepisyo sa pinsala sa katawan sa pagtatrabaho, hal.
benepisyo sa pinsala sa katawan, benepisyo sa pagkakaroon ng
kapansanan, at death benefit

Sinasaklawan ng Social Insurance ang bahagi ng suweldo ng manggagawa
sa loob ng isang partikular na saklaw ng panahon. Naiiba-iba ang halaga
ng mga benepisyo, depende sa bawat sitwasyon. May mga espesyal na
probisyon na inilalapat sa mga TCN patungkol sa mga benepisyo sa pensyon.
Upang makatanggap ang mga TCN ng anumang uri ng benepisyo, kailangang
maisumite ang isang nasagutang application form kasama ng lahat ng
sumusuportang dokumento. Mayroong inilaan na tagal ng panahon, na sa
loob nito ay maaaring isumite ng mga aplikante ang kanilang kahilingan na
tumanggap ng anumang uri ng benepisyo mula sa Social Insurance Fund.
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6.10 Mga Serbisyong Pampubliko at Mga Organisasyong
nauugnay sa pagtatrabaho ng mga TCN
Mga Serbisyong Pampubliko
Kagawaran ng Paggawa


Isa itong kagawaran ng Ministry of Labour, Welfare and Social
Insurance



Responsable itong sumuri at magbigay ng paunang hatol sa
kahilingan ng mga employer na kukuha ng mga TCN sa mga
partikular na trabaho

Civil Registry and Migration Department:


Isa itong kagawaran ng Ministry of Interior



Responsable ito para sa mga isyung nauugnay sa pagkakaloob ng
mga pahintulot sa pagpasok at pahintulot manirahan ng mga TCN
para sa mga layunin ng pagtatrabaho



Responsable rin ito para sa pagsusuri ng mga application na
nagkakaloob ng nasyonalidad na Cyprus sa mga dayuhan. Higit
pa rito, nagbibigay ito ng mga sertipiko para sa mga mamamayan
ng Europe at mga card ng paninirahan para sa mga miyembro ng
kanilang mga pamilya na hindi European

Yunit ng Aliens and Immigration:


Isa itong Yunit ng Pulisya



Sumusumbaybay at nagkokontrol sa pagpasok at paninirahan ng
mga immigrant sa teritoryo ng Republika ng Cyprus



Epektibong nagkokontrol sa mga dayuhan sa mga punto ng
pagpasok at paglabas (mga paliparan at pier) ng Republika ng
Cyprus



Labanan ang ilegal na immigration at ilegal na pagtatrabaho ng
mga magulang



Hanapin at hulihin ang mga ilegal o pinaghahanap na dayuhan at
dalhin sila sa harap ng Hustisya



Pigilan ang ilegal na immigration sa teritoryo ng Republika ng
Cyprus
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Kontrolin ang mga dayuhan na naninirahan sa Cyprus na nasa
ilalim ng anumang uri ng pahintulot



Labanan ang ilegal na pagdaloy ng immigration papuntang Cyprus
pati na rin ang papunta sa iba pang mga kasaping estado ng E.U.,
na ginagamit na daanang bansa ang Cyprus



Hinahawakan ang mga isyu patungkol sa pagiging totoo ng mga
sibil na pagpapakasal ng mga Cypriot at dayuhan at ang pag-uulat
ng mga dayuhan sa Civil Registry and Migration Department, kung
kinakailangan

Department of Labour Relations:


Isa itong kagawaran ng Ministry of Labour, Welfare and Social
Insurance



Nilalayon nito ang pagsusulong ng sama-samang pakikipag-usap
bilang ang pangunahing paraan ng pagtukoy sa mga tuntunin
at kundisyon sa pagtatrabaho, ang paghihikayat ng paglikha at
pagpapanatili ng malalakas na samahan ng mga employer at
manggagawa at ang pagkamit sa balanseng kapangyarihan sa
ekonomiya



Tumututok din ito sa pag-iwas at pag-aayos ng mga dipagkakasundo sa industriya, kabilang ang pagbibigay ng tulong
sa mga negosyo para sa pagpapaunlad at epektibong paggana
ng mga mekanismo para sa sama-samang pakikipag-usap, mga
myutwal na kasunduan, at ang pag-aayos ng mga personal na
reklamo



Responsable rin ito sa pagprotekta sa mga madaling maapektuhan
na pangkat ng mga manggagawa (na may pagbibigay-diin sa
mga empleyadong walang unyon), karaniwang dahil sa kanilang
mahinang kapangyarihan na makipag-usap, sa pamamagitan
ng pagtutukoy ayon sa Batas ng mga minimum na tuntunin at
kundisyon sa pagtatrabaho,



Ito ang kagawaran kung saan maaaring magsumite ang mga
TCN ng mga reklamo tungkol sa mga paglabag sa kanilang mga
karapatan o kasunduan sa patatrabaho
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edukasyon

Edukasyon
7.1 Mga Pangunahing Karapatan ng Mga Estudyante
Access sa Edukasyon
Ang karapatan para sa edukasyon ay tinitiyak ng konstitusyon ng Republika ng
Cyprus at parehong sinasaklawan ang mga estudyanteng Cypriot at dayuhan. Ang
mga mag-aaral ay may karapatang mag-aral sa mga pampublikong institusyon
ng edukasyon anuman ang kanilang estado ng pagiging residente (pagiging
mga mamamayang Cypriot, TCN, atbp.), kanilang nasyonalidad, at pinagmulan
ng kanilang mga magulang. Sa batas, may obligasyon ang mga magulang na
iparehistro ang kanilang mga anak sa isang paraalan sa loob ng kanilang distrito
ng edukasyon. di-alintana kung sila man ay legal na naninirahan sa Cyrpus o
hindi. Ang mga patakaran at regulasyon ng mga paaralan ay pantay-pantay na
inilalapat sa lahat ng mga estudyante. Libre ang pampublikong elementarya at
sekondarya para sa lahat ng estudyante at ang wika sa pagtuturo ay Greek.
Ang Ministry of Education and Culture ay naglalagay ng malaking halaga
sa edukasyon at kultura at nagbibigay ito ng priyoridad sa mga sektor na ito
dahil ang mga ito ang itinuturing nito na pinakamahusay na puhunan para sa
panlipunan, pinansyal, ispiritwal at kultural na pag-unlad ng Cyprus.
Ang patakaran na tumutukoy sa edukasyon ng mga anak ng immigrant ay
nakatuon sa kanilang aktibong pagiging kabahagi sa sistema ng edukasyon ng
Cyprus. Ang layunin ng edukasyon ay ang paglikha ng isang demokratikong
maayos na sistema ng paaralan na nagbibigay-diin sa pagiging natatangi at ang
kapaligirang may maraming kultura ng ating lipunan bilang isang elemnto para
sa pagbubuo, pagdiriwang at pagiging malikhain at isang pagkakataon para sa
pag-unawa sa isa't isa at paggalang sa isa't isa.
Dahil dito, pinapairal nito ang pangunahing layunin ng edukasyon sa pagitan
ng mga kultura na naglalayong mapagyaman ang kaalaman ng lahat ng magaaral tungkol sa ibang mga kultura, at mapag-aralan ang mga pandaigdigang
paniniwala at itatwa ang mga stereotype at panghuhusga. Itataguyod ng mga
prinsipyong ito ang mga kundisyon para sa isang mapayapang magkasamang
pamumuhay at kasaganaan hindi lang sa Cyprus ngunit pati na rin sa Europe
na maraming kultura at sa buong mundo sa pangkalahatan. Ang patuloy na
pagsisikap ay protektahan ang kalayaan at mga karapatan ng lahat ng miyembro
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ng lipunang Cypriot, mula sa anumang diskriminasyon hinggil sa lahi at mga
pagbubukod sa lipunang nauuso.

Mga Pangkalahatang Karapatan


Iginagalang ng paaralan ang karapatan ng mga estudyante sa kalayaan
ng pag-iisip, konsensya, at relihiyon



Responsable ang mga paaralan para sa kalinisan at kaligtasan ng lahat
ng estudyante



Naghahandog ang mga paaralan ng mga programa at serbisyo upang
suportahan ang kalusugang pisikal at sikolohikal ng mga estudyante



Mayroong karapatan at obligasyon ang mga estudyante na
makilahok sa lahat ng kaganapan sa paaralan, gaya ng mga biyaheng
panglibangan at pagdiriwang



Mayroong karapatan ang mga estudyante na makilahok sa mga
eleksyon para sa konseho ng paaralan, maaaring bilang mga botante o
bilang mga kandidato



Kailangan na sumunod ang mga estudyante sa mga patakaran ng
paaralan, hangga't ang mga pangunahing karapatan ay iginagalang at
napoprotektahan tulad ng nilalaman sa Convention on the Rights of
the Child



May karapatan ang mga mag-aaral na magsumite ng mga suhestiyon,
kahilingan, o reklamo sa mga naaangkop na awtoridad sa edukasyon.

Pagiging Kabahagi ng Mga Estudyante na TCN sa Sistema ng
Edukasyon
Sa lahat ng antas ng edukasyon, mayoong ilang partikular na kurso at
mga programa ng pagsasanay para sa mga dayuhang estudyante upang
masuportahan at matiyak ang kanilang madaling pagiging kabahagi sa sistema
ng edukasyon at sa lipunan. Kabilang sa mga pagkilos upang masuportahan ang
pagiging kabahagi ng mga estudyanteng TCN sa mga pampublikong paaralan sa
Cyprus ay mga aktibidad ng oryentasyon para sa mga estudyante, mga masusing
kurso sa wikang Greek, pati na rin ang mga pakikipagpulong sa at suporta sa mga
magulang upang makabuo ng magandang komunikasyon at pakikipag-ugnayan
sa paaralan. Kasabay nito, may mga espesyal na klase para sa pagtuturo ng
wikang Greek sa mga mag-aaral mula sa mga third country tuwing hapon at/o
gabi.
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7.2 Ang Istraktura ng Sistema ng Edukasyon
Ang Sistema ng Edukasyon sa Cyprus ay binubuo ng tatlong antas:



Elementarya (Paaralang Preschool at Elementarya)




Sekondarya (Gymnasium, Lyceum, Teknikal at Bokasyonal)




Mas Mataas (Mga Unibersidad – Mga Institusyong Tertiary - Mga
Kolehiyo)

Pinapatupad sa lahat ang edukasyon para sa mga batang higit sa 4 na taon
at 8 buwang gulang (nursery) hanggang sa edad na 15 (huling baitang ng
Gymnasium).

Edukasyon sa
Kolehiyo

Kolehiyo
(4 na taong programa)

Kolehiyo
(1-2 taong programa)

Unified Lyceum
(3 taong programa)

Teknikal at Bokasyonal
(3 taong programa)

Edukasyon sa
Highschool
Gymnasium
(3 taong programa)

Elementarya
(6 na taong programa)

Edukasyon sa
Elementarya

Mga Instusyon ng
Kolehiyo:
- Mga Pampublikong
Unibersidad
- Mga Pribadong
Unibersidad
Mga Instusyon ng
Kolehiyo:
- Mga Pampublikong
Paaralan
-Mga Pribadong
Paaralan

Mga Teknikal at
Bokasyonal na Paaralan
- Pampubliko
- Pribado
Gymnasium/Lyceum
- Pampubliko
- Pribado

Mga Paaralang
Elementarya:
- Pampubliko
- Pribado

Pre-Primary
(1 taong programa)

Pre-Primary
(1-2 taong programa)

Mga Nursery Schools
- Pampubliko
- Komunidad
- Pribado
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Edukasyon sa preschool
Available ang edukasyon sa preschool sa tatlong uri ng paaralan: mga
paaralang nursery na pampubliko, pangkomunidad, at pribado. Ang mga
bata na permanenteng naninirahan sa Cyprus, di-alintana ang kanilang
pinagmulang bansa o nasyonalidad, ay may karapatang magparehistro sa
isang pampublikong paaralang nursery. Sa batas, pinapatupad sa lahat na
pumasok ang mga bata sa isang paaralang nursery sa loob ng isang taon bago
ang kanilang pagpasok sa paaralang elementarya. Maaaring magparehistro
ang mga bata para sa isang paaralang nursery kapag naabot na nila ang edad
na 4 na taon at 8 buwan bago sumapit ang Setyembre 1 ng akademikong taon
kung kailan sila mag-aaral. Ang mga batang mag-aaral sa mga pampublikong
paaralan ay hindi magbabayad ng anumang mga bayarin.

Edukasyon sa Elementarya
Tumatagal ng anim na taon ang edukasyon sa elementarya at tumutugon
sa mga estudyanteng nasa pagitan ng edad na 6 at 12. Pinapatupad sa
lahat ang edukasyon sa elementarya para sa lahat ng batang may edad na
5 taon at 8 buwan pagdating ng Setyembre 1 ng akademikong taon kung
kailan sila mag-aaral. Ginaganap ang pagpaparehistro ng mga estudyante
sa Enero sa mga petsa na tutukuyin ng Cyprus Ministry of Education and
Culture. Nagsisimula ang mga klase sa unang sampung araw ng Setyembre
at kadalasang natatapos sa ikatlong linggo ng Hunyo.

Mga Uri ng Mga Paaralang elementarya
Mga Pampublikong Paaralan: Libre ang pampublikong edukasyon sa
elementarya para sa lahat ng bata. Ang haba ng pag-aaral ay 6 na taon at
umaakyat ang mga bata ng isang klase sa pagtatapos ng bawat taon. Ang
saklaw ng oras ng paaralan ay mula 7:45am hanggang 1:05pm. Ang punongguro at ang kawani ng bawat paaralan ang may pananagutan sa kaligtasan
ng mga bata habang nasa paaralan sila. Dapat magsuot ang mga bata ng
uniporme para sa paaralan, at itatakda ang uri nito ng kawani sa pagtuturo
sa tulong ng Asosasyon ng Mga Magulang.
Pambuong araw na paaralan: Ang pagtatatag ng Pambuong Araw na
Paaralan sa Edukasyong Elementarya ay sinimulan noong taon ng paaralan
1999-2000 kung saan kusang-loob ang paglahok at, mula noon, paunti-unti
itong lumalaki. Sa taon ng paaralan 2014-2015, ipinatupad ang intitusyon ng
Pambuong araw na paaralan sa 181 paaralan (sa 125 paaralang elementarya
at espesyal na paaralan at 50 kindergarten). Tumatakbo ang Pambuong araw
na paaralan sa ilang piling pampublikong paaralang elementarya kung saan
may apat na karagdagang yugto ng pagtuturo hanggang 4:00pm. Sa mga
pambuong araw na paaralan, maaaring kusang-loob na manatili ang mga
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bata pagkatapos ng 1:05pm, pagtapos ng regular na klase, at mananghalian
sa paaralan. Ang mga magulang ang gagastos para sa pagkain ng kanilang
mga anak. Sa ilang kaso, tumutulong ang Ministry of Education and Culture ng
Cyprus sa pagpapakain sa mga mag-aaral na nangangailangan. Ang programa
sa hapon ay mayroong mga yugto ng pagtuturo para sa pagsasagawa ng mga
takdang-aralin, pagsuporta sa pagkatuto, at paghahandog ng mga piling
kurso para sa mga mag-aaral.
Mga Pribadong Paaralang Elementarya: Sa mga pribadong paaralang
elementarya, kailangang magbayad ng matrikula ang mga mag-aaral. Ang
mga pribadong paaralang elementarya ay nahahati sa 3 kategorya:


Parehong Uri ng Paaralan: Ito ang mga pribadong paaralan na
sumusunod sa parehong Pambansang Curriculum na sinusunod ng
mga pampublikong paaralan



Katulad na Uri ng Paaralan: Sa mga paaralang ito, ang mga
pangunahing asignatura na tinuturo ay pareho lang sa mga
tinuturo sa mga pampublikong paaralan (hindi bababa sa 2/3 ng
materyal ng nilalaman at tagal ng pagtuturo) sa sinamahan ng mga
karagdagang paksa na itatakda ng paaralan



Ibang Uri ng Paaralan: Ito ang mga paaralang hindi napapaloob sa
alinman sa mga nabanggit na kategorya at talagang naiiba ang mga
programang pang-edukasyon ng mga ito sa mga programa ng mga
pampublikong paaralan

Mga Dibisyon ng Priyoridad ng Edukasyon: Ang layunin ng pagsisimula sa
Mga Dibisyon ng Priyoridad ng Edukasyon sa edukasyon sa elementarya at
segundarya ay ang positibong diskriminasyong dulot ng pagharap sa hindi
pagkakapantay-pantay sa larangan ng lipunan, kabuhayan, at kultura, nang
nagbibigay ng priyoridad sa mga pangangailangan ng mga bata. Nilalayon ng
mga ito na pahusayin ang kalidad ng buong sistema ng edukasyon na katulad
sa pagsasagad sa kahusayan hanggang sa marating ng lahat ng mag-aaral sa
paaralan ang tagumpay.
Ang mga yunit na iyon ay tumatakbo sa loob ng mas malawak na
kontekstong ito. Gayunpaman, tutukuyin ng bawat isa ang sarili nitong mga
priyoridad at pagtutuunan ng pansin depende sa mga partikular na lokal
na pangangailangan. Bubuo ang mga ito ng isang makabagong pagkilos
para sa aktibong pagsasama ng mga bata sa isang lipunang binubuo ng
maraming kultura. Ang mga dibisyong ito ay pinili ayon sa partikular na
mga pamantayang batay sa heograpikong lokasyon, socio-economic na
komposisyon ng mga pamilya, pagkakaroon ng mga dayuhan o imigranteng
bata, rate ng dropout ng mga mag-aaral at mga pangangailangan ng espesyal
na edukasyon.
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Nagtatakda ang kasalukuyang proseso ng pagbabawas sa dami ng mag-aaral sa
bawat klase (20 sa mga klase sa unang dawalang baitang ng elementarya first at
hanggang sa 24 na mag-aaral sa mga klase sa iba pang baitang ng elementarya at
high school), paggamit ng mga modernong paraan ng pagtuturo kung saan ang
mga bata ang sentro at paggamit sa mga programa (proyekto) ng paaralan bilang
mga pamamaraan sa pagpapatakbo. Ang kawani sa pagtuturo ay sinusuportahan
ng mga tao sa ibang larangan, gaya ng school psychologist, school health visitor
at social worker. Ang priyoridad ay ang ipagkaloob ang mga kakayahan ng
pagbabasa at pagsusuri sa mga mag-aaral, pahusayin ang kanilang pang-unawa
sa pagkakaisa at suportahan ang mga kasunduan ng pagtutulungan. Makakamit
ang pangalawa sa nabanggit sa pamamagitan ng pagsasaayos ng isang hanay ng
mga aktibidad sa kanilang bakanteng oras sa hapon o sa bakasyon. Bukod pa
rito, maraming mga makabago at nakakapigil na pagkilos ang nabuo, gaya ng
paggana ng serbisyo sa kuwarto para sa malikhaing kapaligiran, pagpapatakbo ng
mga club ng mag-aaral (pagsayaw, teatro, journalism, musika, pagpinta, radyo,
football, atbp) pati na rin mga programang para sa pang-edukasyon, pangkultura
at edukasyong pangkalusugan na mga aktibidad.
Asosasyon ng Mga Magulang: Sa mga paaralang pre-primary, elementarya at
Espesyal na Edukasyon, magtataguyod ng mga asosasyon ng mga magulang.
Tanging ang mga magulang ng mga batang nag-aaral sa partikular na paaralang
iyon lang ang pinapahintulutang lumahok sa mga asosasyong ito.
May karapatan ang lahat ng miyembro na maghalal at maihalal. Sa pagsisimula
ng bawat taon ng paaralan, maghahalal ng Lupon ng Mga Gobernador ang
Pangkalahatang Asemblea ng Asosasyon ng Mga Magulang. Mahigpit na
nakikipagtulungan ang Asosasyon ng Mga Magulang sa lahat ng kasosyo para sa
maganda at mahusay na pagpapatakbo sa paaralan.
Pagbisita ng mga magulang at iba pa sa paaralan: Maaaring bumisita ang mga
magulang at tagapangalaga sa paaralan sa mga nakatalagang panahon. Maaaring
mag-ayos ng iba pang mga pagbisita pagkatapos makakuha ng pahintulot mula
sa Punong-guro ng paaralan. Ang pagbisita sa paaralan ay hindi pinapayagan sa
sinumang taong walang direktang kaugnayan sa pagpapatakbo o pagsulong ng
trabaho ng paaralan, nang walang pahintulot mula sa Direktor ng Edukasyon
sa Elementarya. Walang pagpasok ang pinapayagan para sa mga layunin ng
publicity, pagbebenta ng mga produkto o pag-aalok ng mga serbisyo na walang
kaugnayan sa pagpapatakbo ng paaralan.

Edukasyon sa Highschool
Tumatagal ng anim na taon ang edukasyon sa High school (Gymnasium at
Lyceum), at pinaglilingkuran nito ng mga mag-aaral na nasa pagitan ng edad na
12 at 18, at libre ito. Kinakailangan ang edukasyon sa Gymnasium (mababang
sekondaryang paaralan), hangga't matapos ng mag-aaral ang 3 taong cycle ng
Gymnasium, o hanggang marating ng mag-aaral ang edad na 15, alinman sa
dalawa ang mauna. Ang edukasyon sa Lyceum ay hindi ipinapatupad sa lahat at
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tumatagal ng tatlong taon para sa mga estudyanteng nasa pagitan ng edad na 15
at 18. Ang edukasyon sa Lyceum ay maaaring sumunod sa dalawang pangunahing
daraanan: Ang Unified Lyceum at ang Paaralang Teknikal at Pangbokasyon.

Gymnasium (12-15 taong gulang)
Ang pangunahing daraanan ng edukasyon na sinusunod sa Gymnasium ay sa
pangkalahatang edukasyong pantao, na sabay na naghahanda sa kanila na
pumasok sa Unified Lyceum o Edukasyong Teknikal at Bokasyonal.

Mga Panggabing Gymnasium
Ang mga dayuhang estudyante, na pumapasok sa mga panggabing klase, ay may
pagkakataon na pumasok sa mga masusing kurso sa wikang Greek sa SEI (State
Educational Institutes), sa tanghali, bago ang simula ng kanilang mga panggabing
klase. Ang itinuturing na pinakaangkop na oras para sa mga masusing kurso ay
ang oras sa saklaw ng panahon sa pagitan ng 3:00pm at 5:00pm sa loob ng apat
na hapon, ayon sa mga oras ng pagtatrabaho ng SEI (Lunes, Martes, Huwebes
at Biyernes).

Pagkakahati sa mga antas ng kakayahan
Para sa pagkakahati ng mga mag-aaral sa dalawang antas ng kakayahan - mga
baguhan at mga hindi baguhan – sumagamot ang mga mag-aaral ng mga
pagsusulit sa pagtatasa sa antas ng Greek sa simula ng Setyembre. Para sa mga
baguhan, ang itinatagal ng mga masusing kurso ay dalawang (2) taon ng paaralan,
habang para sa mga hindi baguhan ay isang (1) taon. Ang pagpapasya kung
kinakailangan ng isa pang taon ng masusing pag-aaral ay isasagawa pagkatapos
ng pagtatasa sa pagtatapos ng unang taon ng paaralan.
Tandaan: May probisyon ang Ministry of Education and Culture (2008) para sa
panahon para sa pagpapatibay na pag-aaral pati na rin sa pagpapatupad ng mga
kasabay na bahagi ng masusing pag-aaral para sa wikang Greek. Maaari itong
ilapat sa mga paaralan na matataas ang bilang ng mga dayuhang mag-aaral, na
samakatuwid ay nangangailangan ng maraming karagdagang oras sa suportang
pagtuturo.

Espesyal na Edukasyon at Pagsasanay
Ayon sa The Education and Training of Children with Special Needs Law
13(1)/1999, ang isang bata na may mga espesyal na pangangailangan (mga
malubha o espesyal na kapansanan sa pag-aaral, kahirapan sa pagkilos o
kakayahang makibagay, dahil sa mga kakulangan sa katawan kabilang ang
mga sensory nerve, pag-iisip o pisikal) ay may karapatang mabigyan ng
kinakailangang tulong na nakatuon sa kanilang ganap na pag-unlad sa lahat ng
larangan (partikular dito ang hinggil sa pag-iisip, panlipunan at pag-aaral) at sa
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pagbibigay ng pre-professional at propesyonal na pagsasanay sa mga paaralan,
kung saan ito posible, sa lahat ng antas ng edukasyon (preschool, elementarya,
sekondarya, tertiary at post-graduate).
Ang Estado ay magbibigay ng nasa-oras na pagkilala ng mga batang may mga
espesyal na pangangailangan mula sa edad na tatlong taong gulang, susuriin
nito ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng isang koponan sa
pagsusuri na may maraming kasanayan at ibibigay nito ang lahat ng mahalagang
pamamaraan, pasilidad, pagbubukod at espesyal na tulong sa pamamagitan ng
pang-edukasyon o sumusuportang tauhan para sa kanilang walang hadlang na
edukasyon sa mga normal na paaralan. Sa mga sitwasyon kung saan itinuturing
na kailangan, maaaring mag-aral ang mga bata na may mga espesyal na
pangangailangan sa mga espesyal na paaralan.

Unified Lyceum (15-18 taong gulang)
Hindi pinapatupad sa lahat na pumasok sa Unified Lyceum, gayunpaman ito ay
kailangan para sa mga estudyante na nagnanais kumuha ng mga pagsusulit sa
pagpasok upang makapasok sa isa sa mga pampublikong unibersidad sa Cyprus
at Greece. Sa Unified Lyceum, mayroong kalayaan ang mga estudyante na
bumuo ng sarili nilang programa ng pag-aaral batay sa kanilang mga interes at
kakayahan.

Mga Panggabing Klase
Nabibilang ang mga panggabing klase sa ilalim ng edukasyong sekondarya at
bukas sa tanghali at gabi. Ang mga estudyanteng naabot na ang edad na 18
o ang edad na 15 at nagtatrabaho upang suportahan ang kanilang mga sarili
ay maaaring magparehistro sa mga panggabing klase. Ang mga mag-aaral na
makakapagtapos sa mga panggabing klase ay gagawaran ng School Leaving
Certificate.

Sekondarya na Teknikal at Bokasyonal na Edukasyon (TVE)
Nag-aalok ang Sekondarya na Teknikal at Bokasyonal na Edukasyon ng
mga programa na nauugnay sa mga larangan ng Teknikal at Bokasyonal na
Edukasyon, Iskema ng Apprenticeship, at Panghabambuhay na Edukasyon. Ang
mga estudyanteng matagumpay na nakumpleto ang Gymnasium ay karapatdapat na pumasok sa TVE. Iniaalok ang TVE sa dalawang pangunahing daraanan:
Panukala at Praktikal. Ang tagal ng bawat isa sa dalawang daraanan ay tatlong
taon at, sa pagtatapos ng programa, gagawaran ang mga mag-aaral ng School
Leaving Certificate, na kinikilala bilang katumbas ng School Leaving Certificate ng
isang pampublikong sekondaryang paaralan na may anim na baitang. Maaaring
ipagpatuloy ng Mga Nagtapos na TVE ang kanilang pag-aaral sa anumang sa
Institusyon ng Kolehiyo o Tertiary na Edukasyon.
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Mga estudyante ng Lyceum
Larawan: Press & Information Office

Kapaki-pakinabang na Impormasyon
Pagpaparehistro
Ipinaparehistro ng mga magulang at tagapangalaga ang mga mag-aaral sa mga
paaralan ng kanilang naaangkop na rehiyong pang-edukasyon tuwing Hunyo
(o sa Setyembre para sa mga mag-aaral na nakapagtapos na sa kanilang mga
pagsusulit sa panahong iyon). Sa ilalim ng ilang partikular na kundisyon, maaaring
lumipat ang mga estudyante mula sa isang paaralan papunta sa isa pa.

Mga Paglilipat sa Paaralang Elementarya
Ang paglipat sa isang pampublikong paaralang elementarya mula sa isang
hindi pampublikong paaralang elementarya o mula sa isang paaralan na wala
sa Republika ng Cyprus ay nangangailangan ng pagsusumite ng sertipiko ng
kapanganakan at edukasyon ng estudyante. Pagkatapos ay ilalagay ang magaaral sa klase na naaangkop sa kanyang antas ng edad. Kung ang kanyang mga
marka sa Modern Greek at Matematika ay mas mababa kaysa sa mga inaasahan
para sa partikular na baitang, ilalagay siya sa kasunod na mas mababang baitang,
hangga't nagbibigay-daan ang kanyang edad sa kanya na matapos ang paaralang
elementarya alinsunod sa Batas. Ang paglipat mula sa isang pribadong paaralang
elementarya papunta sa isa pa ay pinapahintulutan, hangga't natutugunan ng
estudyante ang pamantayan sa pagpasok ng partikular na paaralan. Para sa naupdate na impormasyon sa mga paglilipat, dapat makipag-ugnay ang mga TCN
sa mga may kaugnayang awtoridad.

Mga Paglilipat sa Paaralang Sekondarya
Nailalapat ang mga sumusunod sa sitwasyon kung saan ililipat ang isang magaaral sa isang paaralang sekondarya sa Cyprus mula sa isang paaralan sa ibang
bansa:


Kung may report card ang isang mag-aaral na may mga marka o
komento tungkol sa kanyang progreso, kukuha siya ng pagsusulit
sa pagtatasa sa antas ng Modern Greek at Kasaysayan at, kung
makakapasa siya, ipaparehistro siya sa kasunod na mas mataas na
baitang.



Kung nagpapakita ng mabababang marka ang report card ng isang
mag-aaral sa ilang asignatura, kukuha siya ng pagsusulit sa pagtatasa
sa antas sa mga partikular na kursong ito kasama ng pagsusulit sa
pagtatasa sa antas ng Modern Greek at Kasaysayan.



Kung may report card ang isang mag-aaral, ngunit bumagsak sa mga
pagsusulit sa pagtatasa sa antas, kakailanganin niyang ulitin ang mga
asignatura sa parehong klase.
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Kung ang isang mag-aaral ay mayroon lang simpleng kumpirmasyon
ng edukasyon nang walang mga detalye tungkol sa kanyang mga
marka at progreso, ilalagay siya sa mas mataas na baitang pagkatapos
ng pagsusulit sa pagtatasa sa antas sa lahat ng kurso maliban sa
mga pag-aaral ng relihiyon, gymnastics, musika, sining, karunungang
pantahanan, at disenyo at teknolohiya.



Kung sakaling bumagsak ang isang mag-aaral sa pagsusulit sa
pagtatasa sa antas, pagpapasyahan ng Asosasyon ng mga guro kung sa
aling klase dapat ilagay ang mag-aaral.

Mga paglilipat mula sa mga paaralan sa ibang bansa o mula sa ibang
mga paaralan na sinasalita ang Greek:


Ang paglipat sa isang paaralang Elementarya mula sa isang hindi
pampublikong paaralan na ibang uri o mula sa isang paaralan na wala
sa Republika ay lalapatan ng pangangailangan ng pagsusumite ng mga
sertipiko ng kapanganakan at edukasyon. Isasama ang mag-aaral sa
klase na pinapahintulutan ng kanyang edad. Kung ang kanyang mga
marka sa Modern Greek at Matematika ay mas mababa kaysa sa klase
kung saan siya ilalagay, isasama siya sa kasunod na mas mababang
klase, hangga't pinapahintulutan siya ng kanyang edad na matapos
ang kanyang edukasyon sa paaralang elementarya alinsunod sa Batas.



Kung may report card ang isang mag-aaral na may mga marka o
komento sa kanyang progreso, papakuhain siya ng pagsusulit sa
pagtatasa sa antas ng Modern Greek at Kasaysayan; pagkatapos ay
ilalagay siya sa mas mataas na klase.



Kung ang mag-aaral ay may report card na may mga mas mababang
marka o komento sa kanyang progreso sa ilang asignatura, papakuhain
siya ng pagsusulit sa pagtatasa sa antas sa mga nahuhuling
asignaturang iyon, bukod pa sa mga pagsusulit sa Modern Greek at
Kasaysayan.



Kung may ulat sa progreso ngunit bumagsak ang mag-aaral sa mga
pagsusulit sa pagtatasa sa antas, uulitin niya ang mga asignatura ng
parehong klase.



Kung ang isang mag-aaral ay may sertipiko ng pagpasok nang walang
patunay ng progreso, papapasukin siya sa mas mataas na klase
pagkatapos ng pagsusulit sa pagtatasa sa antas sa lahat ng asignatura,
maliban sa mga pag-aaral ng relihiyon, gymnastics, musika, sining,
karunungang pantahanan, at disenyo at teknolohiya.
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Ipinagbabawal ang paglipat ng mga mag-aaral mula sa paggabing klase
papunta sa pang-araw na klase. Pinapayagan ang paglipat mula sa
pang-araw papunta sa panggabi, ngunit sa mga natatanging sitwasyon
lang.

Responsable ang bawat paaralan para sa petsa at pagdarausan ng mga
pagsusulit sa pagtanggap. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring
makipag-ugnayan sa paaralan.

Pagsisimula at pagtatapos ng panahon ng paaralan
Nagsisimula ang mga aktibidad sa paaralan sa ika-1 ng Setyembre at nagtatapos
sa ika-30 ng Hunyo. Nagsisimula ang mga klase sa loob ng unang sampung araw
ng Setyembre at natatapos sa unang linggo ng Hunyo para sa Gymnasium at sa
huling sampung araw ng Mayo para sa Lyceum.
Hinahati ang bawat taon ng paaralan sa dalawang semester gaya ng sumusunod:


A΄ semester: Simula ng mga klase ay sa Setyembre hanggang Enero



B΄ semester: Enero hanggang sa katapusan ng mga klase (Mayo/
Hunyo)

Mga holiday ng paaralan


Mga pampublikong holiday: Oktubre 1 (Araw ng kalayaan ng
Republika ng Cyprus), Oktubre 28, Green Monday, Marso 25, Abril 1,
at Mayo 1



Mga holiday para sa Pasko (mula Disyembre 24 hanggang Enero 6,
kasama ang parehong petsang ito)



Mga holiday para sa Easter (mula Lunes Santo Hanggang Sunday of
Saint Thomas – ang Linggo pagkatapos ng Linggo ng Easter).



Iba Pang Pangrelihiyong Holiday: Name day ng kasalukuyang
Arsobispo, Ang Araw ng Tatlong Hierarch (Enero 30), Lunes ng Banal
na Espiritu, Pista ni Apostol Varnavas (Hunyo 11)



Mga holiday sa tag-araw: nagsisimula sa Hulyo 1 bawat taon at
natatapos sa Agosto 31
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7.3 Kolehiyo at Tertiary na Edukasyon sa Cyprus
Edukasyon sa Kolehiyo
Sa Cyprus maraming pampubliko at pribadong kolehiyo at unibersidad na
nag-aalok ng mga diploma, sertipiko, pati na rin Mga Degree na Bachelor’s,
Master’s at Doctoral.

Mga Unibersidad ng Estado
University of Cyprus (www.ucy.ac.cy)
Pinapasok ng University of Cyprus ang mga unang estudyante nito noong
1992. Ngayon, nag-aalok ito ng mga programa ng pag-aaral sa tatlong antas:
Bachelor’s degree, Master’s degree at Doctorate.

Open University of Cyprus (www.ouc.ac.cy)
Pinapasok ng Open University of Cyprus ang mga pinakaunang estudyante
nito noong Setyembre 2006. Nag-aalok ito ng mga programa sa pamamagitan
ng bukas at malayuang pag-aaral.

Cyprus University of Technology (www.cut.ac.cy)
Pinapasok ng Cyprus University of Technology ang mga unang estudyante
nito noong Setyembre 2007. Nag-aalok ito ng mga programa na pangunahing
nakatutok sa mga nilapat na agham.

Mga Pribadong Unibersidad
Ang mga pribadong unibersidad na pinapatakbo sa Cyprus ay:


Frederick University (www.frederick.ac.cy)



European University Cyprus (www.euc.ac.cy)



University of Nicosia (www.unic.ac.cy)



Neapolis University (www.nap.ac.cy)
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Campus ng University of Cyprus
Larawan: Press & Information Office

Mga Institusyon ng Edukasyon sa Kolehiyo ng Estado
Ang edukasyon sa kolehiyo sa Cyprus ay iniaalok din ng ilang Mga Institusyon ng
Edukasyon sa Kolehiyo ng Estado. Nagyon, pinapatakbo ang mga sumusunod na
Institusyon ng Edukasyon sa Kolehiyo ng Estado:


Forestry College of Cyprus



Mediterranean Institute of Management (ΜΙΜ)



Police Academy

Mga Pribadong Institusyon ng Edukasyon sa Kolehiyo
Sa kasalukuyan, mayroong 34 na Private Tertiary Education Institution (PTEI)
o Mga Pribadong Institusyon ng Edukasyon sa Kolehiyo sa Cyprus. Hindi
pinagkalooban ang mga PTEI ng katayuan na unibersidad, ngunit parehong nagaalok ang mga ito ng mga programa sa pag-aaral na akademiko at bokasyonal
sa antas na undergraduate at graduate. Makakakuha ng higit pang nauugnay na
impormasyon sa website ng Cyprus Ministry of Education and Culture (http://
www.moec.gov.cy). Ang nararapat na awtoridad para sa pagtitiyak ng kalidad,
pagsusuri, at akreditasyon ng mga programa sa pag-aaral na iniaalok ng mga
PTEI ay ang Council of Educational Evaluation-Accreditation (CEEA/S.E.K.A.P.)

Cyprus Council of Recognition of Higher Education Qualifications
Itinaguyod ng Republika ng Cyprus ang Cyprus Council of Recognition of Higher
Education Qualifications (KYSATS). Sinusuri ng KYSATS ang mga kwalipikasyon
sa edukasyon, na iginagawad ng mga kilalang institusyon o nauugnay sa mga
programa sa pag-aaral na nasuri at pumasa sa akreditasyon na pang-edukasyon.

7.4 Bokasyonal na Edukasyon at Mga Serbisyo sa Pagsasanay
para sa mga TCN
Pangkalahatang Impormasyon
Ang layunin ng bokasyonal na edukasyon at mga programa ng pagsasanay ay
upang makapagbigay ng mga oportunidad sa mga TCN na mapagyaman ang
kanilang mga kaalaman at kasanayan, at mapangasiwaan ang kanilang pagiging
kabahagi sa merkado ng paggawa at lipunang Cypriot. Ipinapakita sa ibaba ang
mga oportunidad sa pagsasanay na iniaalok sa mga TCN ng mga pampubliko
at pribadong samahan. Ang bawat samahan ay mayroong sarili nitong mga
patakaran at hakbang (oras, halaga, tagal, application, atbp.), na siyang dahilan
kung bakit dapat na indibidwal na makipag-ugnay sa bawat samahan upang
makakuha ng may-katuturang impormasyon at mga detalye.
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Mga Institusyon ng Higit Pang Edukasyon ng Estado
Ang layunin ng Mga Institusyon ng Higit Pang Edukasyon ng Estado ay
makapagbigay ng mga pantay-pantay na oportunidad sa libu-libong
estudyante at mga matatanda. Sa Cyprus, mayroong 40 Institusyon ng Higit
Pang Edukasyon ng Estado. Ang pagpaparehistro sa Mga Institusyon ng Higit
Pang Edukasyon ng Estado ay nagaganap sa Mayo at nagpapatuloy sa unang
sampunag araw ng Setyembre. Maraming pagpipilian ng kurso ang iniaalok
sa mga estudyante at matatanda kabilang ang:


Mga kurso sa wika (hal. Ingles, French, Russian, Greek para sa mga
dayuhan, Turkish)



Accounting



Computer Studies



Mga kurso ng paghahanda para sa mga pagsusulit sa pagpasok sa
mga pampublikong unibersidad



Mga masusing kurso para sa Gymnasium at Lyceum

Mga Sentro ng Pagsasanay
Ang mga sentro ng pagsasanay ay matatagpuan sa lahat ng lungsod at nagaalok ng mga oportunidad para sa panghabambuhay na pag-aral sa lahat ng
mamamayan. Nag-aalok ang mga sentro ng pagsasanay ng mga oportunidad
sa pagsasanay sa mababang matrikula sa libu-libong indibidwal na 15 taong
gulang at pataas. Nagbibigay ang mga sentro ng pagsasanay sa mga TCN ng
pagkakataon na kumuha ng mga kurso sa wikang Greek. Nagsisimula ang
mga klase sa panahon ng katapusan ng Oktubre at natatapos sa katapusan
ng Mayo. Makakakita ng higit pang impormasyon sa website ng Cyprus
Ministry of Education and Culture (www.moec.gov.cy).

Ang Pagkakabuo ng Foundation para sa Panghabambuhay na Pagaaral at Pagsasanay
Ang Ministry of Education and Culture, sa desisyon ng Council of Ministers
(2012), ay isinusulong ang pagpapaunlad ng institusyon, batay sa Associations
and Foundations Law, na siyang sasaklaw sa pagtatrabaho ng mga tao na
magtatrabaho sa Mga Pang-edukasyong Institusyon ng Estado, sa Mga
Sentro ng Edukasyon sa Matatanda, Mga Paaralang Pangbuong Araw, sa
Mga Pangtanghali at Panggabing Klase ng Mga Teknikal na Paaralan at sa
Mga Paaralan ng Musika at Sports.
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Ang desisyon sa itaas ay bahagi ng mga pagsisikap ng Ministry of Education
and Culture upang makabuo ng partikular na sistemang pang-institusyon
para sa pagtatrabaho ng mga tao sa mga programa sa itaas at upang
maipatupad na rin ang pamantayan ng pagiging matapat, magaling at
makatotohanan sa pagpili at pagkuha ng mga taong magtatrabaho sa mga
ito, kung saan, batay sa Ulat ng General Accountant, ay ngayon lang umiral.

Mga serbisyong pampubliko
Bilang karagdagan sa Department of Labour at sa Civil Registry and
Migration Department na iprinesinta sa nakaraang seksyon, nasa ibaba ang
ilang serbisyong pampubliko na nagbibigay at sumusuporta sa bokasyonal
na edukasyon at mga programa ng pagsasanay para sa mga TCN.

Ministry of Education and Culture (www.moec.gov.cy)
Naghahandog ang Ministry of Education and Culture ng mga programa ng
pagsasanay sa wikang Greek pati na rin sa iba pang mga paksa/larangan sa:


Mga Sentro ng Pag-aaral ng Matatanda: Bukas ang mga klase
sa lahat na mas matanda sa edad na 15 nang walang anumang
kinakailangan sa pagpasok; mayroong ilang taunang bayarin na
nauugnay sa iniaalok na pagsasanay, na napakaliit lang. Ang mga
asignaturang kasalukuyang tinuturo sa mga Sentro ay sumasaklaw
sa malawak na sakop ng mga larangan, kabilang ang mga
propesyonal na kasanayan at wika. Ang mga tao na matagumpay
na nakakalahok as ganoong mga programa ng pagsasanay ay
tumatanggap ng sertipiko ng pagpasok.



Mga Institusyon ng Estado para sa Higit Pang Edukasyon:
Naghahandog ng mga kurso sa mga estudyante at matatanda.
Kabilang sa mga kursong iniaalok, bukod sa iba pa, ang mga
dayuhang wika, computer skills, at accounting. Iniaalok din ang
mga kurso sa wikang Greek sa mga hindi nagsasalita ng Greek na
nakatira at nagtatrabaho sa Cyprus.

Ministry of Interior (www.moi.gov.cy)
Nagbibigay ang Ministry of Interior ng oportunidad sa mga NonGovernmental Organisation (mga NGO) na mag-alok ng bokasyonal na
edukasyon at mga programa ng pagsasanay. Dagdag pa rito, nagpatupad na
ito ng National Action Plan (2010-2012) para sa pagsasama sa mga TCN sa
merkado ng paggawa. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng plano ang:
pagtiyak sa edukasyon ng mga dayuhan kabilang ang pag-aaral ng wikang
Greek; at pagsuporta sa access ng mga dayuhan sa merkado ng paggawa ng
Cyprus.
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Mga semi-governmental organisation
Human Resource Development Authority (www.hrdauth.org.cy)
Ang Human Resource Development Authority ay isang semi-governmental
organisation na ang pangunahing layunin ay ang tuluy-tuloy at
sistematikong pagsasanay para sa pagpapaunlad ng human resources. Ilan
sa mga programang iniaalok ng Human Resource Development Authority ay
available rin para sa mga TCN.

Mga non-governmental organisation (mga NGO)
Bumubuo at nagbibigay ang ilang NGO ng bokasyonal na edukasyon at
mga programa ng pagsasanay sa mga TCN nang may kasamang suporta
ng mga programa ng Republika ng Cyprus at Europe, gaya ng European
Integration Fund. Ang karamihan sa mga programang ito ay iniaalok nang
libre. Ipinapakita sa ibaba ang ilan sa mga NGO na nagbibigay ng pagsasanay
sa mga TCN.

INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu)
Isang Small/Medium Enterprise (SME) na nakabase sa Cyprus, na may
isang koponan ng mga propesyonal na may maraming taon ng karanasan
sa madiskarteng pagtataya, pagpapaunlad ng negosyo, pagnenegosyong
sosyal, teknolohiya, pagiging makabago, bokasyonal na edukasyon at
mga industriyang akademiko. Nakikipagtulungan ang Innovade sa mga
organisasyon upang matulungan silang mapabilis ang mga pag-unlad sa
teknolohiya at mga kasangkapan sa pagiging produktibo sa kanilang mga
proseso upang matiyak na mapapaghusay nila ang kanilang pagganap, at
mapapataas ang kanilang pagiging produktibo at kakayahang kumita.

Centre for the Advancement of Research and Development in
Educational Technology (CARDET) (www.cardet.org)
Ang CARDET ay isang samahan sa pananaliksik at pagpapaunlad na hindi
naglalayong tumubo na nakabase sa Cyprus na may mga kasosyo sa
buong mundo. Nag-aalok ang CARDET ng mga programa sa bokasyonal
na edukasyon, sibil na lipunan, edukasyon at pagsasanay, eLearning, mga
kasamang gawain, at hustisyang panlipunan.
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Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)
(www.medinstgenderstudies.org)
Nagsusulong ang MIGS ng mga inisyatibo para sa pagpapalakas ng
pakikilahok ng kababaihan sa sibikong lipunan at sa pamamahala sa
pangkalahatan, sa lokal at pati na rin sa pambansa at pang-Europe na antas.
Nag-uukol ng espesyal na pagbibigay-diin sa mga naipapaisantabing pangkat
na sinusuportahan sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay.

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism (www.kisa.org.cy)
Ang layunin ng KISA ay suportahan ang pagpapaunlad ng isang lipunang may
maraming kultura at upang magsulong ng pantay-pantay na karapatan para
sa lahat. Nag-aalok ang samahan ng mga programa ng pagsasanay upang
mabawasan ang pagbubukod hinggil sa lahi at diskriminasyon sa Cyprus at
nagbibigay ng suporta sa mga TCN sa iba't ibang mga isyu.

Mga Institusyon ng Edukasyon sa Kolehiyo na nag-aalok ng mga
Bokasyonal na Programa
Ang mga pampubliko at pribadong institusyon ng edukasyon sa kolehiyo ay
nag-aalok ng mga bokasyonal na programa. Para sa mga detalye patungkol
sa wika sa pagtuturo, halagang babayaran, at mga kinakailangan sa pagpasok
sa mga programang ito, inirerekomenda na makipag-ugnay sa bawat
institusyon nang direkta.
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Mga Serbisyo sa
Pangangalagang
Pangkalusugan

Ang lahat ng TCN na pupunta sa Cyprus ay may access sa mga serbisyong
pangkalusugan sa Cyprus, habang ang kabuuang naaangkop na gastusin
ay nauugnay sa mga ipagkakaloob na serbisyo. Ang Mga Serbisyong
Pangkalusugan sa Cyprus ay ipinagkakaloob sa parehong pampubliko at
pribadong sektor. Maa-access ng mga TCN ang mga serbisyong gusto nila sa
parehong sektor, kung saan dapat nilang isaalang-alang ang anumang mga
pagkakaiba ng mga ito sa istruktura, kahusayan at gastusin.
Inaasahan sa mga TCN na bayaran nila ang buong gastusin ng mga serbisyong
pangkalusugan sa mga pampubliko at pribadong ospital. Ang gastusin
sa mga pampublikong ospital ay itinatakda ng estado, habang ang mga
doktor at/o medikal na sentro mismo ang magtatakda sa mga gastusin sa
pribadong sektor. Ang lahat ng TCN ay dapat na may pribadong insurance sa
kalusugan, na sasaklaw sa karamihan sa mga gastusin ng mga serbisyo para
sa pangangalaga sa kalusugan, depende sa mga tuntunin ng partikular na
plano ng insurance. Inihahandog ng Mga Departamento para sa Aksidente
at Emergency ang mga serbisyo ng mga ito sa parehong mga pampubliko at
pribadong ospital kapalit ng bayad.
Kung ang TCN ay insured ng isang pribadong insurance sa kalusugan,
maaaring bayaran ng kumpanya ng insurance ang ilan sa mga gastusin,
depende sa mga tuntunin ng package ng saklaw ng insurance.
Maaaring ipaalam sa mga TCN ang tungkol sa kanilang mga karapatan hinggil
sa access sa mga serbisyong pangkalusugan sa mga sumusunod na serbisyo


Ministry of Health



Citizen Service Center



Civil Registry and Migration Department



Mga Ospital
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8.1 Mga Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko
Ang istruktura ng Sektor ng Pangangalaga sa Kalusugan ng Publiko ay
nakabatay sa tatlong haligi ng pangunahin, segundarya, at tertiary na
paggamot. Ang paggamot para sa emergency ay ipagkakaloob ng Mga
Departamento para sa Aksidente at Emergency, sa paraang inilalarawan sa
diagram sa ibaba.

Pasyenteng TCN

Mga Accident
and Emergency
Department

Pangalawang
Pangangalagang
Pangkalusugan

Pangunahing
Pangangalagang
Pangkalusugan

Pangatlong
Pangangalagang
Pangkalusugan

Nasa ibaba ang isang detalyadong paglalarawan sa mga serbisyong
ipagkakaloob sa bawat yugto ng paggamot.

Pangunahing Pangangalagang Pangkalusugan
Ito ang unang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa sistema ng pangangalaga
sa kalusugan upang makatanggap ng pangangalaga para sa karamihan ng
kanilang pang-araw-araw pangangailangan sa kalusugan. Ipinagkakaloob
ito ng mga doktor at nurse, at kabilang dito ang pag-iwas, pag-diagnose,
paggamot, at pag-follow-up sa iba't ibang kundisyon ng kalusugan. Kabilang
rin dito ang mga referral sa mga espesyalista at mga serbisyo sa pagsusuri.
Lokasyon ng pangunahing pangangalaga sa kalusugan:


Mga Outpatient na Klinika ng Mga Urban at Rehiyunal na Ospital



Mga Community Health Center

Ang una o pangunahing pangangalaga sa kalusugan ay bahagi ng
pangunahing pangangalagang nakabase sa komunidad. Isinasagawa ang
pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng mga general practitioner sa
iba't ibang pambayan o rehiyunal na health center at outpatient na klinika
ng mga general hospital. Maaaring magpatingin ang mga pasyente sa isang
general practitioner sa isa sa mga health center sa iba't ibang distrito o sa
outpatient clinic ng Mga General Hospital ng Nicosia, Limassol, Larnaca at
Paphos, Famagusta pati na rin sa mga ospital ng Kyperounta at Polis. Dapat
lang isumite ng mga TCN ang kanilang mga pasaporte upang maitala sa
listahan ng mga pasyenteng titingnan ng isang doktor.
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Bukas ang mga health center tuwing umaga at sa isang hapon ng
pagtatrabaho bawat linggo (7:30am–2:30pm araw-araw at 3:00pm–6:00pm
tuwing Miyerkoles nang hapon maliban sa Hulyo at Agosto).
Nagkakaloob din ang mga health center ng mga serbisyo ng botika, dentista,
at iba pa; maaaring magkakaiba-iba ang mga serbisyong ito sa bawat center
alinsunod sa mga oras at araw na bukas ang mga partikular na specialization.
May mga medikal na pagsusuri na isinasagawa ng mga espesyalista sa ilang
partikular na araw sa bawat center o outpatient na klinika ng mga general
hospital, pagkatapos makakuha ng appointment at referral.
Makakakuha ng pangunahing pangangalaga sa mga pribadong ospital at
physician maging sa mga klinika ng mga trade union. Sa pribadong sektor,
ang pangunahing pangangalaga ay ipinagkakaloob ng mga pribadong ospital,
pribadong klinika at pribadong doktor, kadalasan pagkatapos makakuha ng
appointment. Huli sa lahat, nagbibigay din ng pangunahing pangangalaga
ang mga klinika ng trade union, kung isang miyembro ang TCN.

Segundaryang Pangangalaga sa Kalusugan
Ang segundaryang pangangalaga sa kalusugan ay ipinagkakaloob ng
mga espesyalisadong medikal o paramedical na kawani sa mga ospital.
Napapaloob dito ang mga pamamaraan para sa pag-diagnose at mga
therapeutic na pamamagitan, pangangalaga para sa inpatient, at operasyon
sa mga pasyenteng may iba't ibang kundisyon. Magkakaroon ng access sa
segundaryang pangangalaga sa kalusugan pagkatapos makakuha ng referral
mula sa mga propesyunal na pangunahing pangangalaga sa kalusugan o sa
pamamagitan ng Mga Departamento para sa Aksidente at Emergency.

Pangatlong Pangangalagang Pangkalusugan
Ang Tertiary na Pangangalaga sa Kalusugan ay kinabibilangan ng pagkakaloob
ng espesyalisadong pangangalaga sa kalusugan at paggamit ng advanced
na medikal na teknolohiya sa mga espesyalisadong sentro ng paggamot.
Napapaloob dito ang mga espesyalisadong anyo ng paggamot/pamamagitan,
gaya ng open heart surgery, mga pag-transplant ng bone marrow, atbp.

Mga Accident and Emergency Department
Kung sakaling magkaroon ng mga medikal na emergency, ang lahat ng
general hospital ay may Mga Departamento para sa Aksidente at Emergency,
na naghahandog ng mga serbisyo para sa emergency at tumatakbo nang
24 na oras. Kung sakaling kailangang manatili sa ospital ang isang pasyente,
kailangang siya ang magbayad sa buong gastusin ng mga serbisyo sa
pangangalaga sa kalusugan na kanyang matatanggap.
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8.2 Saklaw ng Insurance sa Kalusugan
Ang lahat ng TCN na pupunta sa Cyprus upang magtrabaho o mag-aral ay
inaatasan ng batas na magkaroon ng pribadong insurance sa kalusugan,
na sasaklaw sa isang bahagi ng gastusin para sa paggamot sa inpatient
at outpatient, maging sa mga gastusin para sa mga gamot. Ang mga
manggagawang TCN ay dapat na masaklaw ng dalawang uri ng insurance
sa kalusugan:


Insurance sa kalusugan na nauugnay sa trabaho, na may gastusing
buong babayaran ng employer (pananagutan ng employer)



Insurance sa kalusugan para sa pagkakasakit o aksidente sa labas
ng trabaho, na may gastusing pantay na paghahatian ng employer
at empleyado

Ang mga mag-aaral na TCN ang sasaklaw sa buong gastusin sa kanilang
pribadong plano ng mga insurance sa kalusugan. Ang unibersidad/kolehiyo
kung saan nakarehistro ang mag-aaral ang pipili sa kumpanya ng insurance.
Magkakaiba depende sa kumpanya ang gastusin sa plano ng insurance. May
mga pagkakaiba rin sa inihahandog na package ng insurance, ibig sabihin, sa
mga tuntunin at kundisyon na tumutukoy sa mga pagkakataon kung saan
magbabalik ng ibinayad para sa mga medikal na gastusin ang kumpanya ng
insurance.
Hihingi ang karamihan ng mga kumpanya ng insurance ng isang nakasulat
na claim para sa pagbabalik ng bayad na dapat isumite sa loob ng itinakdang
panahon pagkatapos ng pagkonsulta o paggamot. Dapat kasama rin sa claim
ng naka-insure ang lahat ng sumusuportang dokumentong nauugnay sa
pangyayari, gaya ng ulat ng doktor at resibo ng pagbabayad.

Mga Plano ng Insurance sa Kalusugan na Ipinagkakaloob ng Mga
Trade Union
Ang mga manggagawang TCN ay may karapatang maging miyembro ng isang
Trade Union. Ang ilang partikular na Trade Union (Pancyprian Federation of
Labour - PEO, Cyprus Workers Confederation - SEK at Democratic Labour
Federation of Cyprus - DEOK) ay nagkakaloob ng mga pamamaraan ng
insurance sa kalusugan sa mga miyembro ng mga ito. Ayon sa mga plano
sa insurance sa kalusugan na ito, ang manggagawa ang magbabayad sa
gastusin sa pangangalaga sa kalusugan at maaaring ibalik ang ibinayad nang
buo o bahagi lang, depende sa plano. Ang pangunahing pangangalaga sa
kalusugan na isasagawa ng mga doktor na nauugnay sa bawat union lang ang
sinasaklaw ng Sistema ng Kalusugan ng Mga Trade Union. Hindi nagkakaloob
ang Mga Trade Union ng reimbursement para sa mga pangangalaga sa
inpatient o pagpapaopera (segundarya at tertiary na pangangalaga sa
kalusugan).
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8.3 Mga Botika
May ilang pribadong at pampublikong botika sa Cyprus. Ang pasyente ang
dapat na magbayad sa gagastusin para sa lahat ng gamot. Kung nagreseta
ang doktor ng isang gamot sa isang pasyenteng TCN, maaaring saklawin ng
kumpanya ng insurance ng pasyente ang isang bahagi ng gastusing iyon.

Pampubliko
May mga botika sa mga pampublikong ospital. Ang oras na bukas ang mga
ito ay pareho sa mga oras na bukas ang mga pampublikong medikal at outpatient na center.

Pribado
May mga pribadong botika sa bawat lungsod, at ang ilan sa mga ito ay
bukas 24 na oras, kabilang tuwing weekend. Inililimbag ang mga detalye
sa pakikipag-ugnay ng mga magdamagang botika sa araw-araw na
pahayagan, nakapaskil sa mga bintana sa harap ng lahat ng botika, at
available rin sa telepono, online o sa pamamagitan ng mga serbisyo ng
Teletext na available sa mga lokal na channel ng TV.
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access sa mga utility

Access sa Mga
Utility
Ang layunin ng kabanatang ito ay magbigay sa mga TCN ng kapakipakinabang na impormasyon sa kung paano mag-set up ng mga account sa
utility (kuryente/power, tubig, internet, telepono) habang naninirahan sa
Cyprus. Nagbibigay din ng impormasyon ang kabanatang ito tungkol sa mga
serbisyo gaya ng transportasyon at mga serbisyo ng koreo.

9.1 Power/Kuryente
Ang supply ng kuryente sa Cyprus ay 230 volts, a.c. 50 Hz. Ang mga saksakan
ay kadalasang 13 amp, square pin sa karamihan ng mga gusali. Higit sa isang
may mababang rating ng kuryente na appliance ang maaaring patakbuhin
mula sa parehong punto ng supply gamit ang isang adaptor.
(hal. mga radyo, de-kuryenteng orasan, atbp). Hindi inirerekomenda ang
paggamit ng mga adaptor para magpatakbo ng may mataas na rating ng
kuryente na appliance (hal. mga electric heater, toaster, plantsa, atbp.).
Maraming hotel ang nagbibigay ng mga adaptor kapag humiling mula
sa reception. Maaaring bumili ng mga adaptor mula sa mga electrician,
supermarket, tindahang grocery, atbp.

Ang Electricity Authority of Cyprus (EAC) ay ang tanging provider ng mga
serbisyo ng kuryente sa Cyprus. May mga opisina ito sa buong isla at
maaaring bisitahin ng mga customer ang isa sa mga lokasyong ito para sa
anumang mga serbisyo o suportang nauugnay sa EAC.
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Upang makatanggap ng mga serbisyo sa bahay o kumpanya, kinakailangan ang
mga sumusunod na dokumento upang i-set up ang account:

Mga Kailangang Dokumento

Depositong
Pangseguridad

Mga Tala

Tao
a) Kasunduan sa pagrenta o pagbenta
b) Pasaporte

Tinutukoy ang
halaga batay sa
kung pag-aari man
o nirerentahan
ang lugar.

Ang mga TCN, na
nagmamay-ari ng
bahay o apartment,
ay dapat na magbayad
ng €75 na depositong
pangseguridad.
Ang mga TCN, na
nirerentahan ang
kanilang tinitirahan,
ay dapat na magbayad
ng €350 na depositong
pangseguridad.

Kumpanya
a) Pagpaparehistro ng kumpanya
b) Sertipiko ng mga shareholder at
direktor ng kumpanya
c) Tatak ng kumpanya
d) Lagda ng legal na kinatawan ng
kumpanya na awtorisadong lumagda
sa ngalan ng kumpanya
e) Isang lalagdaang garantiya na
ibibigay ng isang indibidwal na
mangangakong babayaran ang lahat
ng perang inutang ng kumpanya,
kung sakaling hindi matuloy ang
kampanya sa mga pagbabayad
nito. Hindi ito naaangkop sa mga
pampubliko o nakabase sa ibang
bansa na kumpanya.

Tinutukoy ang
halaga batay sa
laki ng kumpanya.

Ang mga TCN na
nagmamay-ari ng
maliit na negosyo at
nangangailangang
ikonekta ito sa
pambansang power
grid (kahit na
pagmamay-ari pa nila
ang gusali o hindi) ay
dapat magbayad ng
€600 na depositong
pangsegurdad.
Ang depositong
pangseguridad para
mga kumpanyang may
katamtamang laki ay
€800 at €900 para sa
malalaking kumpanya.

f) Kasunduan sa pagrenta ng pasilidad
o sertipiko ng pagmamay-ari

9.2 Supply ng Tubig
Ligtas na maiinom ang tubig sa Cyprus. Halos walang polusyon sa tubig at ang
bawat bahay ay may sariwang dumadaloy na inuming tubig. Ang mga tubiggripo sa mga hotel, restaurant, pampublikong lugar, atbp. ay ligtas ring inumin.
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Ang mga Regional Water Board ang responsable para sa supply ng tubig sa
lahat ng legal na lugar sa Republika ng Cyprus. Mayroon mga opisina sa buong
isla at kailangang bisitahin ng mga customer ang opisinang pangrehiyon na
pinakamalapit sa kanilang tirahan/lugar para sa anumang mga serbisyo o
suportang nauugnay sa supply ng tubig. Ang sumusunod ay isang listahan ng
mga dokumentong kailangan upang mag-set up ng account:
Uri ng Customer

Mga Kailangang Dokumento

Mga may pagmamayari

Kasunduan sa pagbenta/
Sertipiko ng pagmamay-ari,
huling resulta ng metro ng
tubig

Mga nangungupahan
sa pinaparentahang
pag-aari

Nasagutan at Nilagdaang form
ng paglipat ng serbisyo ng
tubig/Kasunduan sa pagrenta,
huling resulta ng metro ng
tubig

Halaga
Nakadepende ang
depositong pangseguridad
sa uri ng pag-aari (bahay,
negosyo, pang-industriya).
Ang depositong
pangseguridad para mga
may-ari ng bahay ay
€60.00, €125.00 para sa
mga tenant at €250.00
para sa mga kumpanya.”

9.3 Serbisyo ng Telepono at Internet
Mga Serbisyo ng Linya ng Telepono, Linya ng Mobile at Internet
Maraming kumpanya ng telecommunication sa Cyprus na parehong naghahandog
ng mga serbisyo ng linya ng telepono at linya ng mobile. Kailangang makipagugnay ng mga customer sa isa sa mga kumpanyang ito o bisitahin ang isa sa
kanilang maraming shop na matatagpuan sa karamihan ng mga pangkomersyo/
tindahang lugar ng mga pangunahing lungsod. Kailangang ipakita ng mga TCN na
gustong makatanggap ng mga serbisyo ng linya ng telepono o linya ng mobile
ang mga sumusunod na dokumento:


Pasaporte



Anumang bill ng utility o kasunduan sa pagrenta o kasunduan sa
pagbenta ng pag-aari kung saan nakalagay ang address para sa mga
dahilan ng pagpapatunay

Ang mga pangunahing provider ng de-linyang serbisyong ukol sa telepono (na
sumasaklaw sa buong isla) sa Cyprus ay:


Cyprus Telecommunication Authorities (CYTA)



PrimeTel
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Cablenet



MTN

Serbisyo ng Mobile (Magbabayad ka habang gumagamit)
Isang alternatibo sa pagbili ng karaniwang serbisyo na buwanan ang bayad
(magbabayad buwan-buwan) para sa isang linya ng mobile ang mga numero ng
mobile na mabibili mo sa anumang convenience store at magbibigay-daan ang
mga ito na magkakoneksyon sa pamamagitan ng mga top-up card (magbabayad
ka habang gumagamit).

Mga Pagtawag sa Telepono
Mayroong tatlong uri ng pampublikong telepono – mga de-baryang telepono,
mga outdoor card na telepono, at mga indoor card na telepono. Magagamit ang
mga pampublikong payphone para sa mga lokal at internasyonal na tawag at
available sa iba't ibang mga pangunahing lokasyon sa lahat ng lungsod at bayan,
pati na rin sa mga internasyonal na paliparan, pier, at iba pang lugar. Nakapaskil
ang mga tagubilin sa pag-dial pati na rin ang mga rate para sa paggamit sa mga
teleponong ito sa lahat ng payphone.
Kung gusto mong tumawag sa telepono sa ibang bansa habang nasa Cyprus,
i-dial ang "00" na susundan ng country code ng bansang gusto mong tawagan,
at numero ng telepono ng subscriber na iyong tinatawagan.
Makukuha mo sa iyong provider ang mga rate para sa paggamit ng iyong
telepono sa bahay o mobile phone.
Ang kinakailangan lang sa pagtawag sa loob ng Cyprus ay ang pag-dial sa numero
ng telepono na may walong digit.
Upang makatawag sa telepono sa Cyprus mula sa ibang bansa, i-dial ang 00357
at pagkatapos ay ang numero sa telepono na may walong digit.

Internet
Ang lahat ng service provider sa telecommunication ay naghahandog din
ng mga serbisyo ng Internet sa iba't ibang bilis ng bandwidth gamit ang iba't
ibang teknolohiya gaya ng mga linya ng telepono, ADSL, Wi-Fi, Cable, at iba pa.
Maraming establisamiyento (kabilang ang mga phone center), internet cafe at
hotel ang naghahandog ng koneksyon sa internet na may iba't ibang biilis at
uri. Depende sa establisamiyento, ang ihinahandog na serbisyo ay may wire o
wireless at kadalasang sa bawat oras ang singil.
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Ang mga Pangunahing Internet Service provider sa Cyprus ay:


Cyprus Telecommunication Authorities (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN

9.4 Pang-emergency na Numero ng Telepono – 112
Sa Cyprus, gaya sa lahat ng estadong miyembro ng European Union, ang
pang-emergency na numero ng telepono ay 112.; gumagana ang 199 kasama
ng 112. Posibleng tawagan ang mga numerong pang-emergency at maabot
ang ospital, bumbero o pulis gamit ang anumang uri ng telepono (fixed line,
phone booth, mobile phone kahit na walang SIM card). Nasasagot ang mga
tawag na pang-emergency sa loob ng 16 na segundo, sa average. Sa Cyprus,
hindi lang sa Greek masasagot ang mga tawag, ngunit pati na rin sa Ingles,
Arabic at Russian.

9.5 Cyprus Post
Ang Cyprus Postal Services ay naghahandong ng tradisyonal na mga
serbisyong koreo kasama ng iba pang mga espesyal na serbisyo. Maaaring
tumanggap ang mga customer ng mga may kaugnayang serbisyo sa mga
post office na matatapguan sa buong bansa at sa mga paliparan. Maaaring
ideposito ang mga maliit na package at mga liham na may naaangkop na
postage sa mga dilaw na mailbox na matatagpuan sa mga pangunahing kalye
sa lahat ng malaking lungsod. Maaaring bumili ng selyo mula sa lahat ng post
office, mga postal na ahensya, pati na rin mula sa maraming hotel, tindahan
ng dyaryo, at kiosk.
Ang sumusunod ay ang mga serbisyong inihahandog ng Cyprus Postal
Services:

Serbisyo sa Pagpapadala ng Liham
Kabilang ang mga serbisyong nauugnay sa tradisyonal na sulat. Mayroong
mga limitasyon pagdating sa mga serbisyo sa pagpapadala ng mga liham
depende sa timbang at mga sukat. Natutukoy din ang mga presyo ayon
sa likas na katangian ng item. Ang wastong paraan upang isulat ang
impormasyon ng tatanggap ay:
Access sa Mga Utility | 155



Buong Pangalan



Numero ng bahay/apartment at buong pangalan ng kalye



Postal code, Munisipalidad o Komunidad



Bayan



Bansa

Serbisyo sa Pagpapadala ng Parcel
Kabilang ang mga serbisyong nauugnay sa pagpapadala ng mga sample na
pangkomersyo at paninda na, dahil sa timbang at laki, hindi maaaring ipadala
ng Serbisyo sa Pagpapadala ng Liham. May mga limitasyon pagdating sa mga
serbisyo sa pagpapadala ng mga parcel depende sa timbang at mga sukat;
ang mga presyo ay itinatakda rin sa pamamagitan ng mga parehong sukatan
para sa bawat item.

Mga Serbisyo ng Money Transfer
Ang Cyprus Postal Services ay naghahandong ng mga serbisyo ng money
transfer sa pakikipagtulungan sa isang pribadong kumpanya ng money
transfer

Mga Serbisyo ng Selyo at Philatelic
Ang Cyprus Postal Services ay naglalabas at nagbebenta ng mga selyo at
sobre para sa mga nangongolekta

9.6 Transportasyon
Mga Bus
Mayroong apat na uri ng bus sa Cyprus na makakatulong sa iyo na maglibot:


Mga intercity na bus na nagdudugtong sa lahat ng bayan arawaraw at may mga madalas na ruta



Mga rural na bus na nagdudugtong sa halos lahat ng bayan sa
pinakamalapit na lungsod
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Mga Bus
Larawan: Press & Information Office



Mga panglungsod na bus na nagdudugtong sa iba't ibang lugar sa
loob ng mga lungsod at kadalasang tumatakbo tuwing umaga. Sa
ilang partikular na lugar na pangturista, ginagabi ang mga ruta ng
mga ito tuwing panahon ng tag-init.



Mga bus at shuttle para sa pagsakay sa paliparan

Taxi
May tatlong uri ng serbisyo ng taxi ang available sa buong isla:


Serbisyo na intercity na naghahandog ng pagkakataong
makibahagi sa isang taxi kasama ng 4-7 iba pang pasahero.
Naghahandog ito ng mga koneksyon sa pagitan ng lahat ng
pangunahing lungsod sa Cyprus, bawat kalahating oras, mula
Lunes hanggang Biyernes simula 6:00am hanggang 6:00pm. Sa
mga Sabado at Linggo, available ang serbisyong ito hanggang
5:00pm. Maaaring magpareserba sa telepono o online mula sa
mga may-katuturang kumpanya.



Ang serbisyong pamprobinsya ay tumatakbo sa mga lugar sa nayon
at maaari lang upahan mula sa o papunta sa kanilang baseng
himpilan. Ang mga taxi cab na ito ay walang nakalagay na mga
taximeter at ang singilin ay batay sa rate ng kilometro/tariff.



Ang serbisyong panglungsod ay isang serbisyong pang-24 na oras
na hinahandog sa lahat ng lungsod. Maaaring i-book ang mga taxi
o upahan sa lansangan. Inaatasan ang mga taxi cab na magkabit ng
taximeter at magsisimula ang pag-iipon ng singilin kapag pumasok
ang pasahero sa taxi.

Larawan: Press & Information Office

Pagmamaneho sa Cyprus


Ang minimum na edad sa pagmamaneho ay 18



Pagmamaneho sa kaliwang gilid ng kalsada



Maaaring magmaneho ang mga bisitang TCN gamit ang kanilang
lisensya sa pagmamaneho sa kanilang bansang pinagmulan sa
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loob ng 30 araw, o magmaneho gamit ang isang internasyonal
na lisesnya sa pagmamaneho para sa saklaw ng panahon na may
maximum na anim na buwan


Ang mga TCN mula sa Norway, Iceland, Lichtenstein, Australia,
Switzerland, Zimbabwe, USA, Japan, Canada, New Zealand, South
Africa, Russia, Georgia, Ukraine, Serbia, South Korea, United Arab
Emirates at Qatar ay maaaring magmaneho gamit ang lisensya sa
pagmamaneho sa kanilang bansang pinagmulan sa loob ng 6 na
buwan. Pagkatapos ng panahon na 6 na buwan, dapat silang magapply para sa isang lisensya sa pagmamaneho sa Cyprus nang hindi
na kumukuha ng pagsusulit sa pagmamaneho



Ang mga TCN na hindi nabibilang sa alinman sa mga kategorya sa
itaas ay maaaring kumuha ng lisensya sa pagmamaneho sa Cyprus
pagkatapos ng 6 na buwan na paninirahan sa Cyprus at pagkatapos
ng matagumpay na pagpasa sa mga nauugnay na teyoretikal at
praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho



Ipinagbabawal ang paggamit ng mga hinahawakang mobile phone
habang nagmamaneho



Ipinagbabawal ang pagmamaneho kung ang antas ng alcohol sa
dugo o hininga ay higit sa minimum na katanggap-tanggap na antas
na 22 microgram ng alcohol bawat 100 milliliter ng hininga o 50
milligram ng alcohol bawat 100 milliliter ng dugo



Obligasyon ang mag-seatbelt parehas sa mga upuan sa harap at
likod ng isang de-motor na sasakyan



Obligasyon ang magpasaklaw sa isang insurance na pang-aksidente
ng ikatlong partido. Lubos na inirerekomenda rin na magpasaklaw
sa isang may-katuturang insurance para sa pinsala sa katawan o
pinsala sa gamit
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9.7 Mga Citizen Service Center
Upang mas mahusay na mapaglingkuran ang publiko, itinatag ng
pamahalaan ang Mga Citizen Service Center sa Nicosia, Limassol, Larnaca,
Deryneia, Pelendri, Polis Chrysochous at Paphos. Kilala rin ang mga center
na ito bilang mga lugar kung saan magagawa mo ang lahat at nilalayon ng
mga ito na makapaghandog ng maraming serbisyo mula sa isang punto ng
ugnayan. Ang pinakang layunin ay magkaroon ng serbisyong pampubliko
na mamamayan ang nasa gitna na hindi nagpaparanas sa mga mamamayan
nito ng mga mahaba't buhul-buhol, mapag-aksaya sa oras at nakakainis na
hakbang, ngunit nasa isang posisyon upang mabisang makapaghandog ng
mga serbisyo na mataas ang kalidad. Naghahandog ng serbisyo ang mga
centre mula sa 6 na iba't ibang kagawaran, kabilang ang Road Transport
Department, ang Department of Social Insurance, ang Mga Serbisyo sa Mga
Grant at Allowance ng Ministry of Finance, ang Civil Registry and Migration,
ang Ministry of Health, at ang Land and Surveys Department.

9.8 Opisyal na Website ng Pamahalaan (www.cyprus.gov.cy)
Ito ang opisyal na website ng Republika ng Cyprus, kung saan makikita
ang pangkalahatang impormasyon patungkol sa lahat ng serbisyo ng
pamahalaan, kabilang ang impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Cyprus.
Maaaring maging kapaki-pakinabang ang website na ito para sa sinuman
na interesado sa ganitong uri ng impormasyon. Bukop pa rito, maraming
Citizen Service Center sa lahat ng pangunahing lungsod na makakapagbigay
ng pangkalahatang impormasyon at serbisyo sa publiko.
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Mga Kapaki-pakinabang
na Contact

MGA MINISTRY NG REPUBLIKA NG CYPRUS
Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue,
1447 Nicosia

22651000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

Ministry of Interior

1453 Nicosia

22867800

cgregoriades@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

Ministry of Labour,Welfare
and Social Insurance

7 Vironos Avenue, 1463 Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ministry of Education and
Culture

Kimonos and Thoukididou corner,
Acropoli, 1434 Nicosia

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

Ministry of Health

1 Prodromou & 17 Chilonos corner,
1448 Nicosia

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

Ministry of Finance

Michael Karaoli & Gregori Afxentiou
corner, 1439 Nicosia

22602723

Ministry of Justice and
Public Order

125 Athalassis Avenue, 1461 Nicosia

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

Ministry of Agriculture,
Natural Resources &
Enviroment

6 Amphipoleos Street, 2025
Strovolos, Nicosia

22408305

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

Ministry of Commerce,
Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou Street,
1076 Nicosia

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

Ministry of Defence

4, Emmanouil Roidi Street,
1095 Nicosia

22807500

Ministry of Communication
& Works

28 Acheon Street, 1424 Nicosia

22800288

www.mof.gov.cy

www.mod.gov.cy
ipiresia.politi@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
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SOCIAL INSURANCE SERVICES
Headquarters

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Nicosia District Office

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22401600

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol District Office

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
3012 Limassol

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca District Office

1 Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos District Office

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Famagusta District Office

P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

SOCIAL WELFARE SERVICES
Nicosia

66 Agiou Ilarionos Street,
1026 Nicosia

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Limassol

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca

23-25 Peliou street, 6301 Larnaca

24828172

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos

28 Kinira & Aristoteli Valaoriti Street, 26821600
8100 Paphos

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Famagusta

134 1st Apriliou street,
5280 Paralimni

23811720

ammochostos.dwo@sws.mlsi.
gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Morphou / Evrychou

11 Griva Digeni Street, 2831
Evrychou

22870582

evrychou.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

DEPARTMENT OF LABOUR
Department of Labour

9 Klimentos Street 1061, Nicosia

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Nicosia

3 Mouseiou Street, Nicosia

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Social Insurance Building, 2nd floor,
Limassol

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca/Famagusta

Filiou Tsigaridi Street , Social
Incurance Building, Larnaca

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION
Headquarters

12 Apeli Street, 1493 Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Nicosia

18 Andrea Avramidi, Strovolos,
2024 Nicosia

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
3012 Limassol

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos

1 Filikis Etairias, 8047 Paphos

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Famagusta

82 Eleftherias Avenue & Ifigenias
Street, 5386 Famagusta
P.O. Box 36185 - 5380 Deryneia

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS
Headquarters

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, 2nd floor,
1096 Nicosia

22803101

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Nicosia District Office

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, 4th floor, 1096 Nicosia

22803145
22803127

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol District Office

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Municipality of Limassol Building,
3011 Limassol

25819440
25819820

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca/Famagusta District
Office

61-63 Lordou Vironos Street
Lumiel Building, 2nd floor
6023 Larnaca

24817800
24817801

mtheofilou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos District Office

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26822614
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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MGA CITIZEN SERVICE CENTRE (mga CSC)
Nicosia CSC

29 Katsonis Street,
Ayioi Omoloyites, Nicosia

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Limassol CSC

21 Spyrou Araouzou Street,
3036 Limassol

25829129

keplimassol@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

Larnaca CSC

42 Spyrou Kyprianou Avenue
6051 Larnaca

24815555

keplarnaca@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

Paphos CSC

62 Eleftheriou Venizelou
Avenue, 8021 Paphos

26822400

keppafos@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Polis Chrysochous CSC

1 Evagoras Pallikarides Street,
8820 Polis Chrysochous

26821888

keppolis@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Pelendri CSC

70 Arch. Makarios the 3rd
Street, 4878 Pelendri

25813400

keppelendri@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

MGA PAMPUBLIKONG INDEPENDIYENTENG AWTORIDAD
The Ombudsman’s Office

2 Diagorou Street, Era House,
1097 Nicosia

22405500

ombudsman@ombudsman.
gov.cy

www.ombudsman.
gov.cy

The Data Protection
Commissioner's Office

1 Iasonos Street, 2nd floor,
1082 Nicosia

22818456

commissioner@
dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.
gov.cy

The Child Commissioner’s Office

Apelli & Pavlou Nirvana corner,
5th floor, 1496 Nicosia

22873200

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

Law Office of the Republic

1 Apelli Street, 1403 Nicosia

22889100

Pancyprian Federation of Labour
(PEO)

29 Archermou Street, Nicosia

22866400

peo@peo.org.cy

www.peo.org.cy

Cyprus Workers Confederation
(SEK)

11 Strovolos Avenue, Strovolos,
Nicosia

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

Democratic Labour Federation of
Cyprus (DEOK)

40 Vyronos street, 1096 Nicosia

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy

www.law.gov.cy

MGA TRADE UNION
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MGA EMBAHADA NG DAYUHAN (MGA BANSANG WALA SA EU)
Embahada ng The Islamic Republic
of Iran

42 Armeniou Street
2003 Acropolis, Nicosia

22314459

iranemb.nic@mfa.gov.ir
iranemb@cytanet.com.cy

Embahada ng Palestine Authority

31 Yianni Psichari Street
Ayios Andreas
1107 Nicosia

22315010
22770809

palstate.emb@cytanet.
com.cy

High Commision of India

3 Indira Ghandhi Street,
Engomi, 2413 Nicosia

22351741

hcoffice@cytanet.com.cy

Embahada ng Lebanon

6 Chiou Street, Ayios
Dhometios, Nicosia

22878282
22878283

lebanon.emb@cytanet.
com.cy

Embahada ng Israel

4 I.Gripari Street, 1090 Nicosia

22369500

embass-sec@nicosia.mfa.
gov.il

http://nicosia.mfa.
gov.il

Embahada ng Russia

Ag. Prokopiou & Arch. Makarios
III Street,
2406 Engomi, Nicosia,

22 774622,
22 772141,
22 772142

russia1@cytanet.com.cy

http://www.
russianembassy.net

Embahada ng China

28, Archimidons Sor, Engomi
Nicosia, Cyprus
P.O.BOX 24531

22 352182

chinaemb_cy@mfa.gov.cy

http://cy.chinaembassy.org

Embahada ng Georgia

46 Themistocle Dervi, 5th floor,
1066 Nicosia

22 357327

cyprus.emb@mfa.gov.ge

http://cyprus.mfa.
gov.ge

Embahada ng The Sultanate of
Oman

60 Limassol Avenue, 2014
Nicosia

22376064,
22376068

embassyofoman@cytanet.
com.cy

http://www.mfa.gov.cy/mfa/
mfa2006.nsf/All/B186F95F882
D3AEFC225745F0052C3C6?Op
enDocument

www.hcinicosia.org.in

FOREIGN CONSULATES (COUNTRIES OUTSIDE EU)
Consulate of Jordan

9 Dimitsanis, Flat 101,
1070 Nicosia

22458299

jor_emb1@otenet.gr

http://jordanembassy.
gr

Consulate of Thailand (General)

40 Euagorou Avenue, Flat 3, 1st
floor, 1097 Nicosia

22674900

thaicon@cytanet.com.cy

http://www.
thaiembassy.it

Consulate of The Sultanate of
Oman

Kanto ng Evagorou Avenue & 1
Menandrou, FROSIA HOUSE
3rd Floor, 1066 Nicosia

22863000

office@mpspanos.com

http://www.mfa.gov.cy/mfa/
mfa2006.nsf/All/F710C28DBD
306F60C22574B3003EF6E0?O
penDocument

Consulate of Malaysia

60 Rigenis Street
1010 Nicosia

22712712
99650022

consulateofmalaysia.cy@
primehome.com

Consulate of The Republic Of
Rwanda

26 Chrysaliniotissis Street,
1017 Nicosia,

22730808

endrwandaise@cytanet.
com.cy

www.ambarwanda.be

Consulate of The Republic Of Kenya

20 Omirou Avenue, 1097 Nicosia

22671313

nicostorn@cytanet.com.cy

www.embassyofkenya.
it
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Consulate of The Kingdom Of
Nepal

71 Stavrou Avenue
Office B001, 1st floor
2035 Strovolos
Nicosia

22378940

nepal.embassy@012.net.il

http://nepalembassyisrael.org

Consulate of Philippines

36 Grivas Dighenis Ave., 4C
George & Thelma Paraskevaides
Foundation Bldg
1066 Nicosia

22680806
99377268

athenspe@dfa.gov.ph

http://athenspe.dfa.
gov.ph

MGA SERBISYONG PANG-EMERGENCY
Emergency

199 /112

Cyprus Police

Police Headquarters, Evangelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

22808080

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Cyprus Fire Service

12 Akademias Street, Lakatamia,
2330 Nicosia

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.cy

www.fs.gov.cy

Drug Enforcement Agency

Police Headquarters, Evaggelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Citizen's Communication Line

Police Headquarters, Evaggelou
Floraki Street, 1478 Nicosia

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Drug and Poison Information
Centre

1401

Family Planning Association of
Cyprus

27 Ezekia Papaioannou Street,
P.O. Box 25706, 1311 Nicosia

1455,
22751093

info@cfpa.org.cy

www.cyfamplan.org

Cyprus Youth Organization
(Communication, Support and
Advice)

6 Evgenias & Antoniou
Theodotou Street, 1060 Nicosia

1410,
2240260

prolipsi@youthboard.org.cy

www.
preventionsection.
org.cy

1440

info@domviolence.org.cy

www.domviolence.
org.cy

Prevention and
Handling of Violence in the Family
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MGA PAMPUBLIKONG OSPITAL
Mga Pampublikong Ospital
(Impormasyon)

1400

NICOSIA
Nicosia New General
Hospital

215, Old Street Nicosia – Limassol, 2029
Strovolos, Nicosia

22603000

Nicosia Old General Hospital Nechrou Avenue, 1102 Nicosia

22801400

Archbishop Makarios
Hospital

6 Goritsas Street, Acropolis, 1474 Nicosia

22405000

New General Hospital

Nikaias Avenue, Kato Polemidia, 3304
Limassol

25801100

Old General Hospital

Arch. Leontiou I Street, 3022 Limassol

25305333

ngh@mphs.moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/ngh/ngh.nsf

directornam3@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/amh/amh.nsf

LIMASSOL

Kyperounta Regional
Hospital

www.moh.gov.cy/
moh/llgh/llgh.nsf

25806700

www.moh.gov.cy/
moh/kph.nsf/

LARNACA
New General Hospital

Inomenon Polition Street, 6301 Larnaca

24800500

General Hospital

Achepans Street, 8026 Paphos

26803100,
26803145

Polis Chrysochous Hospital
& Rural Health Centre K.
Pyrgos

25 Verginas Street, 8820 Polis
Chrysochous, Paphos

larnacaGH@mphs.moh.
gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/lgh/lgh.nsf

PAPHOS

26821800

www.moh.gov.cy/
moh/pgh/pgh.nsf
sgeorgiou@mphs.moh.
gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/pph/pph.nsf/

ydemetriou@mphs.moh.
gov.cy

FAMAGUSTA
General Hospital

25 Christou Kkeli Street, P.O. Box 33060,
5310 Paralimni

23200000

amochostos.hospital@
cytanet.com.cy

www.moh.gov.cy/
moh/fgh/fgh.nsf
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MGA OUTPATIENT NA MEDICAL CENTRE
NICOSIA
Agios Dometios Medical
Centre

199 Grigori Afxentiou Street,
Agios Dometios

22303974

Strovolos Medical Centre

34 Perikleous Street, Strovolos

22871870

Kaimakliou Medical Centre

Andrea Karyou & Yianni Tsiattala Street,
Kaimakli, 1022 Nicosia

22347780

Aglantzias Medical Centre

86 Kyrenia Avenue Street, 2113 Nicosia

22305240

Idaliou Medical Centre

40 Adonidos Avenue, Ιdalio, 2540
Nicosia

22521922

Akakiou Medical Centre

1 Nosokomeiou Street, Akaki,
2720 Nicosia

22821080

Evrychou Medical Centre

1 Grigori Afxentiou Street, Evrychou,
2831 Nicosia

22932459

Pedoula Medical Centre

30 Timiou Stavrou Street, Pedoulas,
2850 Nicosia

22952459

Klirou Medical Centre

4 Michalaki Karaoli Street, Klirou, Nicosia

22632332

Palaiochoriou Medical
Centre

70 Griva Digeni Street, Palaichori,
2740 Nicosia

22642726

Kambou Medical Centre

17A Kikkou Avenue, Kambos, Nicosia

22942686

Avdimou Medical Centre

40 Gialoussis Street, Avdimou,
4600 Limassol

25221306

Agrou Medical Centre

15 Apeitou Avenue, Agros, 4860
Limassol

25521317

LIMASSOL

Omodos Medical Centre

P.O. Box 4760, Limassol

25421254

Platres Medical Centre

4820 Limassol

25422224

Athienou Medical Centre

Michael Georgiou Street, Athienou,
7600 Larnaca

24522328

Lefkara Medical Centre

2 Petraki Kiprianou Street, Pano Lefkara,
7700 Larnaca

24342429

LARNACA
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PAPHOS
Panagias Medical Centre

8 Eleonon Street, 8640 Paphos

26722357

Pyrgou (Tillirias) Medical
Centre

63 Nikolaou Papageorgiou Street,
2940 Kato Pyrgos Tillirias, Paphos

26522353

Salamiou Medical Centre

Panagias Salamioutissis Street,
8620 Paphos

26442222

77 Karion Avenue, 5510 Famagusta

23922081

FAMAGUSTA
Aygorou Medical Centre

MGA MAGDAMAGANG BOTIKA
Nicosia

90901412

Limassol

90901415

Larnaca

90901414

Paphos

90901416

Famagusta

90901413

MGA PRIBADONG KLINIKA / OSPITAL
NICOSIA
Apollonion Private Hospital

20 Lefkotheou Avenue, Strovolos,
2054 Nicosia

22469000

apollonion@cytanet.
com.cy

Evaggelistria Medical centre

1 Giorgalla Street, 1095 Nicosia

22410100

evangelistria@cytanet.
com.cy

Ippokratio Medical Centre

6-12 Psaron Street, Engomi,
2408 Nicosia

22502010

admissions@
hippocrateon.com

www.hippocrateon.
com

Evropaiki S.D. Clinic

26 Vizantiou Street, Strovolos, 2063
Nicosia

22665777

admin@
europeanwomansclinic.com

www.europeanwomansclinic.
com

Agios Anastasios Clinic

4 Crete Street, 1060 Nicosia

22764444

saintanastasiosclinic.
com

Aggeli Polyclinic

Makariou Avenue & 1 Doiranis Avenue,
Nicosia

22375055

nicosiapolyclinic.com

Nicosia Polyclinic

22 Acheon Street, Agios Dometios, 1101
Nicosia

22780780

info@nicosiapolyclinic.
com

nicosiapolyclinic.com

Mother & Child Medical
Centre

9-11 Pinelopi Delta Street, 1076 Nicosia

22376630

info@motherandchild.
com.cy

www.motherandchild.
com.cy

www.apollonion.com
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Agios Panteleimonas
Orthopaedic Clinic

3 Crites street Street, 1060 Nicosia

22753570

Morfaki Clinic

35 Stasikratous Street, Nicosia

22755351

Melari Clinic

17 Nikodimou Mylona Street, Nicosia

22757698

Viridi Clinic

10 Marcora & Ezekia Papaioannou Street, 22767020
Agiou Omologites, 1075 Nicosia

LARNACA
Agios Rafael Private Hospital

25 Gordiou Desmou Street, 6045 Larnaca

24840840

st-raphaelhospital.com

Ioanni Savvidi clinic

36 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24656768

Timios Stavros Clinic

17 Raphael Santi Street, 6052 Larnaca

24631666

Faneromeni Polyclinic

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24665555

Tellou Papageorgiou Clinic

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca

24654662

Spartali Clinic (New York Clinic)

4 Ag. Lavras Street, 6030 Larnaca

24664224

dr.spartalis@
spidernet.net

Dr. Costa Christoforou
Gynecological Clinic

4 Kleonovolou Papakyriakou Street,
6021 Larnaca

24667626

drchristoforou@
cymedical.com

Simou Kyriakidi Surgery Clinic
LTD

40 Grigori Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca

24652000

kyriakides@
cyprussurgery.com

Eugeniou Clinic

1 Gladstonos Street, Panagiotio Building,
3rd floor, Flat 303, Larnaca

24652889

evgeniou@cytanet.
com.cy

Ygia Polyclinic

21 Nafpliou Street, 3305 Limassol

25884600

info@ygiapolyclinic.
com

www.ygiapolyclinic.
com/

Giannaki Kouali Clinic

10 Episkopou Laurentiou Street,
3021 Limassol

25731673

Dr. Charilaou Kouriefs Clinic

7 Theklas Lysioti Street, Agias Zonis,
3030 Limassol

25371177

Patroklou Clinic

14 Rubens Street, 3075 Limassol

25335616

Agioi Anargyroi Clinic

76 Vassileos Constantinou Street,
3076 Limassol

25731213

A. Constantinou Medical
Centre

5 Chaidariou, 3020 Limassol

25335548

Chrysovalantou Clinic

6 Ierou Lochou Street, Kapsalos,
3082 Limassol

25339733

info@cyprusdental.
com

www.cyprusdental.
com

http://www.
timiosstavros
admin@
phaneromeni.com

phaneromeni.com

www.cyprussurgery.
com/

LIMASSOL

Dr. Andrea Hatzipanagis Clinic 30C Thessalonikis Street, 3025 Limassol
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25353333

Andrea Pantazi Clinic

8 Pentagias Street, Agios Athanasios,
4100 Limassol

25353030

pantazisclinic@
cytanet.com.cy

Achilleion Medical Centre
Limassol

9 Stygos Street, Agia Fyla, 3117 Limassol

25200000

lmc@
achillionhospital.com

Evaggelismos Hospital

87 Vassileos Constantinou Avenue,
P.O. Box 62237, 8062 Paphos

26848000

Kyanous Stavros Medical
Centre

51 Dimokratias Avenue, 8062 Paphos

26221111

info@bluecross.
com.cy

www.bluecross.com.cy

Iasis Hospital

8 Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815,
8069 Paphos

26848484

Info@iasishospital.
com

www.iasishospital.com

Royal Artemis Medical Centre

2 Pavlou Krineou Street, 8035 Paphos

26961600

royalc@cytanet.
com.cy

www.
royalartemismedicalcentre.
com

Polis Medical Centre

13 Efesou Street, Poli Chrysochous,
8820 Paphos

26323100

contact@polismedical-centre.com

www.polis-medicalcentre.com

St. James Medical Centre

8 Tafoi ton Vasileon Avenue, 8046 Paphos

26949100

Andrea Petridi Clinic

8A Vassileos Constantinou Avenue, 8021
Paphos

26950691

Lito Polyclinic

8 Sotiras Avenue, 5286, PO.BOX 33251,
5312 Paralimni

23811111

lito.polyclinic@
cytanet.com.cy

www.litohospital.org.cy

Santa Marina Polyclinic

5 Taki Sofokleous Street, 5284 Paralimni

23811999

pantazisclinic.com.cy

PAPHOS
evangelismos.com.cy

FAMAGUSTA

www.santa-marina.
com.cy

MGA SAMAHANG HINDI SA PAMAHALAAN
CARDET

29 Lykavitou Street, 1st Floor,
Nicosia 2401, Cyprus

22002104

info@cardet.org

www.cardet.org

KISA

48 Arsenoes Street, 1010 Nicosia

22878181

info@kisa.org.cy

www.kisa.org.cy

Mediterranean Institute of
Gender Studies

46 Makedonitissas Avenue, Nicosia

22351274/6

info@
medinstgenderstudies.
org

www.
medinstgenderstudies.
org

The NGO Support Centre

27 Ezekia Papaioannou, P.O. Box 29131,
1621 Nicosia

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

Cyprus Labour Institute - PEO

ETKA/PEO Building (2nd Floor), 14
Simonidou Street, 1045 Nicosia

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy
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MGA INSTITUSYON NG EDUKASYON SA KOLEHIYO
MGA PAMPUBLIKONG UNIBERSIDAD
University of Cyprus

University House “Anastasios G.
Leventis” P.O. Box 20537,
1678 Nicosia

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

Open University of Cyprus

33 B1 Yiannis Kranidiotis Avenue
Latsia Business Centre

22411600

info@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

Cyprus University Of
Technology

30 Archbishop Kyprianos Street,
Limassol Savings Co-operative Bank
Building, 4th Floor, Office 33, 3036
Limassol

25002500

www.cut.ac.cy

MGA PRIBADONG UNIBERSIDAD
Frederick University

7 Y. Frederickou Street,
Pallouriotisa, 1036 Nicosia

22394394

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

European University
Cyprus

6 Diogenous Street, Engomi,
P.O. Box 22006, 1516 Nicosia

22713000

admit@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

University of Nicosia

46 Makedonitissas Avenue,
2414 Engomi, Nicosia

22841500
22841528

admissions@unic.ac.cy

www.unic.ac.cy

Neapolis University

2 Danais Avenue, 8042 Paphos

268433300

info@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue, 1076 Nicosia

22714100

Cooperative Central Bank

8 Grigoriou Afxentiou, 1096,
Nicosia
P.O. Box 24537, 1389 Nicosia

22743000

coopbank.gm@ccb.com.cy

www.coopbank.com.cy

MGA BANGKO
www.centralbank.gov.cy

MGA KUMPANYA NG MONEY TRANSFER
Money Gram
Internationall

https://www.moneygram.com/MGI/EN/CY/Market/Market.htm?CC=CY&LC=EN

Western Union

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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MGA WATERBOARD
Water Board of Nicosia

84 Athalassas Avenue 84,
P.O. Box 21943, 1515 Nicosia

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

Water Board of Limassol

66 Franklinou Roosevelt Avenue,
P.O. Box 50225, 3602 Limassol

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

Water Board of Larnaca

12 A. Korai Street, 6010 Larnaca

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS
Electricity Authority of
Cyprus, Headquarters

11 Amfipoleos Street, 2025
Strovolos, P.O. Box 24506,
1399 Nicosia

22201000

Nicosia

15 Foti Pitta Street, P.O. Box
21413, 1508 Nicosia

22202000

www.eac.com.cy

Limassol

55 Agiou Andreou Street,
P.O.Box 50121, 3601 Limassol

25205000

www.eac.com.cy

Larnaka

57 Constantinos Palaiologos
Street, P.O. Box 40186,
6301 Larnaca

24204000

www.eac.com.cy

Paphos

87 Eleytherios Venizelos
Avenue, P.O. Box 60057,
8100 Paphos

26206000

www.eac.com.cy

Paralimni

4A Protaras, P.O. Box 33047,
5310 Paralimni

23821277

www.eac.com.cy

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

IBA PANG MGA SERBISYO
Press and Information
Office

Apelli Street, 1456 Nicosia

22801117

communications@pio.moi.
gov.cy

www.moi.gov.cy

Postal Services,
Headquarters

100 Prodromou Street, 1st
floor, Strovolos, 2023 Nicosia

22805713
77778013

pos@dps.mcw.gov.cy
registry@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

Department of Road
Transport, Headquarters

17 Vasileos Pavlou Street,
2412 Nicosia

22807000

roadtransport@rtd.mcw.
gov.cy

www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/
rtd.nsf

Gateway to the European
Union

www.europa.eu

Cyprus Yellow Pages

www.cyprus-yellowpages.com
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MGA SERBISYON NG TELECOMMUNICATION

Cyprus Telecommunication
Authority (CYTA)

Strovolos, P.O. Box 24929 Nicosia

22701000

MTN

87 Kennedy Street, 1077 Nicosia

136
96222222

contactus@mtn.com.cy

www.mtn.com.cy

CableNet

14 Athalassas Avenue, Strovolos,
2011 Nicosia

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

Primetel

89 Lemesou Avenue, Aglantzia,
2121 Nicosia

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy
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www.cyta.com.cy

Mga Sanggunian
Tandaan: Na-access ang lahat ng sanggunian sa loob ng panahon ng Abril – Mayo 2015.

Online na materyal
- Cyprus Labour Institute, Guide against Discrimination for Third Country Nationals ([Cyprus]: n.p., n.d.) sa < http://
www.stop-discrimination.org.cy/en/index.php/guide/completeguide>
- Cyprus Tourism Organisation, Κύπρος 10.000 Χρόνια Ιστορίας & Πολιτισμού [Cyprus 10,000 taon ng Kasaysayan
at Sibilisasyon] (Cyprus: cassoulides MASTERPRINTS, 2011) sa <http://media.visitcyprus.com/media/
eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf>
- Deloitte Cyprus Ltd, Deloitte Cyprus Tax Facts 2015 ([Cyprus]: n.p., n.d.) sa <http://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax_TaxFacts2015EN_Noexp.pdf>
- Department of Labour, Ministry of Labour and Social Insurance, Circular for the Implementation of the Cyprus
National Strategy for the Employment of Alien Labour Manpower (Nicosia: Author, Mayo 2008)
- Dr William Mallinson, Cyprus – A Historical Overview (Nicosia: Press and Information Office, 2010) sa <http://
www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/85998E6B7AD7E574C1257AE700446FF3/$file/
Cyprus,%20A%20Historical%20Overview%20%282011%29.pdf>
- European Union, The European Parliament: The Citizen’s Voice in the EU (Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2014) sa <http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_gr/
populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4>
- Ministry of Education and Culture, Ετήσια Έκθεση 2013 [Taunang Ulat 2013] ([Cyprus: n.p., n.d.) sa <http://www.
moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2013_gr.pdf>
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- Ministry of Education and Culture, Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία: Η Ολική Αναθεώρηση του
Εκπαιδευτικού μας Συστήματος [Estratehikong Pagpaplano para sa Edukasyon: Isang Pangkalahatang
Pagsusuri sa ating Sistema ng Edukasyon] ([Cyprus]: Author, 2007) sa <http://www.paideia.org.cy/upload/
Arthrografia/17_1_2008_stratigikos_shediasmos_anatheorimenos.pdf>
- N.a., “EC: Cyprus to see modest recovery in 2015” (06 Nobyembre 2014), Financial Mirror Ltd sa <http://www.
financialmirror.com/news-details.php?nid=33464>
- Pedagogical Institute, Ministry of Education and Culture, A Guide to Education in Cyprus ([Cyprus]: n.p., n.d.) sa
<http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf>
- Statistical Service of Cyprus, Cyprus External Trade Statistics 2013, Volume I: Imports/Arrivals by Commodity
and Country (Sections I-IX) (Cyprus: Publications Office ng Republika ng Cyprus, 2014) sa <http://www.mof.
gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/823C73D4D0A4C9E1C22574B0001AF91A/$file/Cyprus_External_Trade_
Statistics-2013_VolI-301214.pdf?OpenElement>
- Statistical Service of Cyprus, MS Excel sheet tungkol sa Pangangalakal sa Ibang Bansa ayon sa Pangunahing
Kasosyong Bansa 1995-2014 (Marso 2015) sa <http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/
externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm&sub=1&sel=2>
- Statistical Service of Cyprus, Ulat sa Demograpiko 2013 (Nicosia: Publications Office ng Republika ng
Cyprus, 2014) sa <http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_gr/
populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4”>
- The Economy of Cyprus in Perspective ng High Commission ng Republika ng Cyprus sa Canberra sa <http://www.
mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcomcanberra.nsf/commission08_en/commission08_en?OpenDocument>
- Ο Θεσμός των ΖΕΠ στην Κύπρο [Ang Institusyon ng ZEP sa Cyprus] sa <http://www2.cytanet.com.cy/faneromdim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html>
- Οι Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1990 – Κ.Δ.Π. 310/90
[Regulasyon 310/90 tungkol sa Pagpapatakbo sa Mga Pampublikong Paaralang Segundarya] sa <http://www.
paideia.org.cy/upload/ShedioAxiologisis/pdf3/KDP_310_90.pdf>
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Mga Website
- Central Bank of Cyprus sa <http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1>
- CyLaw, Ang Portal ng Cyprus para sa Legal na Impormasyon ng Cyprus Bar Association sa <http://www.cylaw.org/>
- Pulisya ng Cyprus sa <http://www.police.gov.cy>
- Cyprus Telecommunications Authority sa <https://www.cyta.com.cy>
- Cyprus Tourism Organisation sa <http://www.visitcyprus.com>
- Electrical Authority of Cyprus sa <https://www.eac.com.cy/>
- Website ng Embahada ng Republika ng Cyprus sa Athens sa <http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_
Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument>
- European Central Bank sa <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>
- European Union sa <www.europa.eu>
- House of Representatives, Cyprus sa <www.parliament.cy>
- Ministry of Education and Culture sa <http://www.moec.gov.cy>
 Adult Education Centres sa <http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/en/index.html>
 Cyprus Higher Education sa http://www.highereducation.ac.cy/gr
 Department of Primary Education sa <http://www.moec.gov.cy/dde/index.html>
 Department of Secondary General Education sa <http://www.moec.gov.cy/dme/index.html>
 Department of Secondary Technical and Vocational Education sa <http://www.moec.gov.cy/mtee/en/index.
html>
 Private Primary and Secondary Education sa <http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaideusi/index.html>
 Special Education sa <http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html>
 State Institutes of Further Education sa <http://www.moec.gov.cy/kie/>
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- Ministry of Finance sa <http://www.mof.gov.cy>
 Tax Department sa <http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/index_gr/index_gr?opendocument>
 Tax Department (Direct Taxation) sa <http://www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_
gr?OpenDocument>
- Ministry of Foreign Affairs (lalo na ang seksyon tungkol sa Impormasyon sa Paglalakbay para sa Mga Dayuhang
Bisita at tungkol sa Mga Misyong Pandiplomasya ng Ibang Bansa/ Mga Tanggapan ng Consul sa Cyprus) sa
<http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument>
- Ministry of Health sa <http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_en/index_en?OpenDocument>
 Medical and Public Health Services sa <http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/mphs.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>
- Ministry of Interior sa <http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument>
 Asylum Service sa <http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/Asylum.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_
gr?OpenDocument>
 Civil Registry and Migration Department sa <http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>
 Press and Communication Office sa <http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>
- Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance sa http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument
 Department of Labour sa <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument>
 Department of Labour Relations sa <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/index_gr/index_
gr?opendocument>
 Social Insurance Service sa <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/index_gr/index_gr?opendocument>
- Ministry of Transport, Communications and Works sa <http://www.mcw.gov.cy>
 Road Transport Department sa <http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument>
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- Munisipalidad ng Limassol sa <http://www.limassolmunicipal.com.cy>
- Website ng Peri Kyprou [Tungkol sa Cyprus] ng Press and Communication Office ng Cyprus sa <http://www.perikyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html>
- Rota Children Museum sa <http://www.rota- childrenmuseum.com>
- Supreme Court ng Cyprus sa <http://www.supremecourt.gov.cy>
- Water Board of Nicosia sa <http://www.wbn.org.cy/>
- Web Portal ng Republika ng Cyprus sa <http://www.cyprus.gov.cy>
- World Bank sa <http://www.worldbank.org/>
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