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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Alle personer som har inntektsgivende arbeid på Kypros, enten som arbeidstakere 

eller selvstendig næringsdrivende, er obligatorisk medlem i trygdeordningen. Personer 

som ønsker å fortsette å være forsikret etter en periode med obligatorisk 

medlemskap, og personer som arbeider i utlandet for en kypriotisk arbeidsgiver, kan 

tegne en frivillig forsikring. Ordningen, som forvaltes av trygdeetaten, omfatter 

følgende ytelser: 

 
 sykepenger 

 fødselsstønad 

 fødselspenger 

 ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer, herunder midlertidig 

arbeidsuførhet (ytelse ved skade), ytelse ved arbeidsuførhet og ytelse ved 
dødsfall 

 uførepensjon 

 ytelse ved arbeidsløshet 

 alderspensjon 

 etterlattepensjon 

 barnepensjon 

 gravferdshjelp 

 ytelse ved ekteskap 

 

Arbeidstakere har rett til alle ovennevnte ytelser. Selvstendig næringsdrivende har 

ikke rett til ytelse ved arbeidsløshet eller ytelser ved arbeidsulykker eller 

yrkessykdommer. Frivillige innbetalere som arbeider i utlandet for kypriotiske 

arbeidsgivere, har ikke rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Andre 

frivillige innbetalere har ikke rett til fødselspenger, sykepenger, ytelse ved 

arbeidsløshet, uførepensjon eller ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. 

 

Alle periodiske ytelser (med unntak av engangsytelser) består av: 

 

 en grunnytelse som øker hvis mottakeren har forsørgerplikt, og som er knyttet til 

den forsikredes forsikringspliktige inntekt i forbindelse med den grunnleggende 

forsikringsordningen 

 en tilleggsytelse, som er knyttet til personens forsikringspliktige inntekt i 

forbindelse med tilleggsforsikringen 

 

Det generelle prinsippet om at man ikke kan kumulere rettigheter, gjelder for 

trygdeordningen. Det betyr at hvis en person har rett til mer enn én ytelse i én enkelt 

periode, utbetales den ytelsen som er høyest. Denne regelen gjelder ikke dersom en 

av ytelsene er en etterlattepensjon. 
  

Størrelsen på grunnpensjonene blir justert i begynnelsen av hvert år på grunnlag av 

den prosentvise økningen i den forsikringspliktige grunninntekten, mens størrelsen på 

tilleggspensjonene reguleres ut fra økningen i levekostnadsindeksen (sammenligning 

av andre halvår i de to foregående årene). 

 

Pensjonsbeløpene økes også hvert år i juli ut fra økningen i levekostnadsindeksen 

(sammenligning av første halvår inneværende år og andre halvår foregående år) så 
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sant økningen er på minst 1 %. Det blir tatt hensyn til denne økningen når 

pensjonsøkningen fastsettes i begynnelsen av året. 

 

Utbetaling av ytelsene skjer enten ved sjekk eller bankoverføring. 

 

Sjekker må løses inn innen tre måneder etter at de er utstedt. 

Organisering av sosialomsorgen 

Trygdeetaten er et statlig organ under kontroll og tilsyn av arbeids- og 

trygdedepartementet og er ansvarlig for forvaltningen av alle sosiale risikoer. 

Trygdeetaten er ansvarlig for å: 

 gjennomføre regjeringens politikk på trygdeområdet gjennom spesielle ordninger 
og tiltak 

 fremlegge forslag til regjeringens politikk med det formål hele tiden å forbedre 

trygdesystemet med tanke på hendelsene i verden og de aktuelle 

sosioøkonomiske forholdene på Kypros 

 rette oppmerksomheten mot de sosioøkonomiske behovene som kan oppfylles 

gjennom tiltak på trygdeområdet 

 løpende granske og vurdere ordningene og tiltakene som innføres av 

trygdeetaten for å nå de fastsatte målene 

 

Trygdeordningen omfatter alle personer i inntektsgivende arbeid på Kypros, både 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, samt vernepliktige og andre personer 

som anses for å være frivillig forsikret. 

 

Perioder med arbeidsuførhet eller arbeidsløshet krediteres på grunnlag av personens 

forsikringspliktige inntekt. Forsikringspliktig inntekt krediteres også for perioder som 

løper fra datoen for dødsfall/arbeidsuførhet frem til pensjonsalder med det formål å 

øke nivået på en etterlattepensjon og/eller uførepensjon. Videre krediteres 

forsikringspliktig inntekt opp til standard forsikringspliktig inntekt i 

utdanningsperioder. 

 

I tillegg krediteres det opp til forsikringspliktig inntekt for perioder med omsorg for 

barn opp til 156 uker, fram til barnet fyller 12 år. Det tas hensyn til dette ved 

utbetaling av pensjon til kvinner. 

 

Sosiale risikoer omfatter sykdom, svangerskap/fødsel, arbeidsløshet, uførhet, 

alderdom, dødsfall og etterlatte samt alle risikoer i forbindelse med arbeidsulykker og 

yrkessykdommer. 

 

Siden 2003 har alle pensjonister mottatt en spesiell stønad med hensikt på å øke 

pensjonsbeløpet. Etter 1. desember 2009 har det ikke kommet til nye berettigede, 

ettersom enheten for tilskudd og ytelser nå har innført ”støtteordningen for 

pensjonisthusstander med lav inntekt". 

 

En sosialpensjon gis også til personer som bor på Kypros og har fylt 65, forutsatt at de 

oppfyller de fastsatte bostedskravene og ikke har rett til annen pensjon som er høyere 

enn sosialpensjonen. Hvis pensjonen eller lignende utbetaling er lavere enn 

sosialpensjonen, kan personen motta differansen mellom de to beløpene. 

 

Beskyttelse mot sosiale risikoer ytes med hjelp fra distriktskontorene, som i første 

rekke har ansvar for å ta imot søknader, kreve inn avgifter og foreta undersøkelser. 
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Hovedkontoret til trygdeetaten har en samordnende funksjon for de ulike 

distriktskontorene. Hovedkontorets ansvarsområder er i hovedsak konsentrert om 

gjennomføringen av sosialpolitikken samt innvilging og utbetaling av ytelser og 

pensjoner. 

 

Sosialvelferdsetaten er også et statlig organ under kontroll og tilsyn av arbeids- og 

trygdedepartementet som sørger for og fremmer sosiale velferdstjenester. 

Sosialvelferdsetaten arbeider for å håndtere sosiale risikoer og bidra til sosial 

samhørighet innenfor de generelle politiske rammene for sosial og økonomisk 

utvikling. Etaten fokuserer på enkeltmennesker, familier, sosiale grupper og 

lokalsamfunn. 

 

Enheten for sosial inkludering av funksjonshemmede ble opprettet i januar 2009 

gjennom loven om statsbudsjett og har til formål å forbedre livskvaliteten til 

funksjonshemmede. Enheten står under kontroll og tilsyn av arbeids- og 

trygdedepartementet. Den har til ansvar å utarbeide, samordne, gjennomføre, 

overvåke og kontrollere politikken for sosial trygghet for og inkludering av 

funksjonshemmede. Med det for øye samarbeider enheten med andre departementer 

som også har ansvar for spørsmål knyttet til funksjonshemmede, og med 

organisasjoner for funksjonshemmede samt partene i arbeidslivet. 

 

Enheten for tilskudd og ytelser er et statlig organ som står under kontroll og tilsyn 

av finansdepartementet. Den ble omorganisert og utvidet i 2003 for å samle de ulike 

relaterte sosialordningene og gjennomføre den nye lovgivningen vedrørende 

barnetrygd og fødselspenger. Enheten er også ansvarlig for gjennomføringen av en ny 

ordning, ”støtteordningen for pensjonisthusstander med lav inntekt”. Det er en 

ordning som gir kontantytelser til pensjonisthusstander med en total årsinntekt som 

ligger under fattigdomsgrensen. Den viktigste oppgaven til enheten er å tilby alle 

borgere målrettede og rettidige tjenester. 

 

Helsedepartementet er primært ansvarlig for organiseringen av systemet for 

helsetjenester på Kypros og for leveringen av statsfinansierte helsetjenester. Det 

overordnede målet for organisasjonen er å fremme og beskytte menneskers helse. 

Helsedepartementet utarbeider den nasjonale helsepolitikken, samordner 

virksomheten i privat og offentlig sektor, regulerer standardene for helsetjenester og 

arbeider for å innføre relevant lovgivning. I april 2001 ble en ny lov vedtatt angående 

innføring av et nasjonalt helsesystem (NHS), som vil tilby helsetjenester til alle 

borgere, og som vil bli finansiert gjennom avgifter fra staten, arbeidsgivere, 

arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og pensjonister. Denne nye ordningen er 

ennå ikke innført. 

Finansiering 

Trygdeordningen finansieres gjennom avgifter innbetalt av arbeidsgivere, de 

forsikrede og staten. 

 

Siden 1. april 2009 har avgiften for arbeidstakere vært på 17,9 % av deres 

”forsikringspliktige inntekt”. Avgiften deles mellom arbeidsgiveren (6,8 %), 

arbeidstakeren (6,8 %) og staten (4,3 %). ”Forsikringspliktig inntekt” er den inntekten 

som ligger til grunn for beregningen av avgifter og ytelser. Den omfatter all 

arbeidsinntekt unntatt gratialer og sporadiske bonuser, også innbetalinger som gjøres 

for personen til det sentrale feriefondet. Lovgivningen fastsetter en øvre grense for 

forsikringspliktig inntekt i forbindelse med innbetaling av avgifter, og denne grensen 

justeres hvert år. Grensen er for tiden på EUR 1025 per uke eller EUR 4442 per 
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måned. Det betales ikke avgift for inntekt som overstiger grensen for forsikringspliktig 

inntekt. 

 

For selvstendig næringsdrivende er avgiftssatsen på 16,9 %. Den selvstendig 

næringsdrivende 12,6 % og staten 4,3 %. I forskrifter er det fastsatt et minstebeløp 

for obligatorisk forsikringspliktig inntekt for alle yrkesgrupper av selvstendig 

næringsdrivende. Alle plikter å betale avgifter basert på dette minstebeløpet, men 

man kan velge et høyere nivå opp til maksimal forsikringspliktig inntekt. Hvis en 

personlig næringsdrivende kan dokumentere at hans eller hennes faktiske inntekt er 

lavere enn minstebeløpet for obligatorisk forsikringspliktig inntekt i hans eller hennes 

yrkesgruppe, har han eller hun rett til å betale inn avgifter beregnet ut fra den 

faktiske inntekten. 

 

For frivillige innbetalere er avgiften 14,8 % av enten den forsikringspliktige 

grunninntekten eller inntekten i foregående år. Av den samlede prosentsatsen på 

14,8 % betaler den frivillige innbetaleren 11 % og staten 3,8 %. For frivillige 

innbetalere som arbeider i utlandet for en kypriotisk arbeidsgiver, utgjør avgiften 

13,6 % av inntekten som fastsatt i ansettelsesavtalen opp til et beløp som tilsvarer 

maksimal forsikringspliktig inntekt. Staten betaler ytterligere en avgift på 4,3 %. 

 

Arbeidstakere er pliktige til å betale inn avgift når de mottar lønn fra arbeidsgiveren 

på minst EUR 2 per uke eller EUR 7 per måned. For ulønnede lærlinger og innsatte 

som arbeider, er avgiftene obligatoriske, og regelen over gjelder ikke.  

 

Selvstendig næringsdrivende betaler inn avgift for hver avgiftsuke de driver 

selvstendig næring.  

 

Personer som samtidig eller suksessivt arbeider både som arbeidstaker og selvstendig 

næringsdrivende i samme avgiftsuke, må betale avgifter for begge virksomhetene. 

Ved utgangen av hvert avgiftsår refunderes eventuelle avgifter som den forsikrede har 

innbetalt for sin selvstendige virksomhet, og som overstiger grensen for 

forsikringspliktig inntekt.  

 

Når en person arbeider for mer enn én arbeidsgiver i én og samme avgiftsperiode (uke 

eller måned), skal hver av arbeidsgiverne betale inn avgifter på arbeidstakerens lønn 

opp til grensen for forsikringspliktig inntekt. Ved utgangen av hvert avgiftsår 

refunderes de personlige avgiftene som arbeidstakeren har betalt på inntekt som 

overstiger grensen. Arbeidsgivernes avgifter refunderes ikke.  

 

Alle som har rett til å betale inn avgifter frivillig samtidig som de betaler obligatoriske 

avgifter (personer som er både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende), har 

rett til å betale inn avgifter frivillig hvis deres forsikringspliktige inntekt er lavere enn 

den inntekten de har valgt å betale frivillige avgifter for. 

 

Arbeidsgivere betaler inn avgifter (herunder arbeidstakerens andel) månedlig for den 

forrige måneden, innen én måned etter utgangen av avgiftsmåneden. Selvstendig 

næringsdrivende betaler avgifter kvartalsvis for forrige kvartal innen én måned og ti 

dager etter utgangen av hvert kvartal. De som ønsker å betale inn hver måned, kan 

gjøre det. 

 

Frivillige innbetalere kan betale inn avgifter månedlig, kvartalsvis eller årlig for den 

forrige perioden. Hvis en frivillig innbetaler ikke betaler inn sin årlige avgift (for 

eksempel for 2012) i løpet av de påfølgende tolv månedene (dvs. 2013), mister han 

eller hun retten til å betale inn frivillige avgifter for det året som avgiftene gjelder 

(dvs. 2012). 
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Hvis en arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende betaler inn avgifter for sent, 

blir det automatisk lagt til et gebyr som er på en bestemt prosentsats av de skyldige 

avgiftene, og som stiger progressivt i takt med forsinkelsen. Den første måneden etter 

fristens utløp er gebyret på 3 %. Deretter øker det med 3 % hver måned opp til 

maksimalt 27 %. 

 

Når den forsikrede når pensjonsalder (65 år), opphører avgiftsplikten. Hvis den 

forsikrede har nådd denne alderen, men ikke oppfyller forsikringsvilkårene for 

alderspensjon, må han eller hun imidlertid fortsette å betale inn avgift til vilkårene er 

oppfylt. Det er imidlertid ikke mulig å betale inn avgift etter 68 års alder. 

 

Følgende perioder likestilles med arbeidsperioder: 

 perioder med fulltidsstudier eller godkjent opplæring etter fylte 16 år 

 perioden forut for den dagen personen blir forsikret for første gang, til den første 

dagen i foregående avgiftsår 

 arbeidsløshetsperioder hvor det utbetales arbeidsløshetsytelse, samt 

arbeidsløshetsperioder i opptil 26 uker hvor den forsikrede ikke har rett til ytelser 
(gjelder bare for arbeidstakere) 

 perioder som skyldes sykdom, skade, svangerskap/fødsel eller uførhet, og som 

det utbetales ytelse for. For arbeidstakere gir en periode av arbeidsuførhet uten 

rett til ytelser rett til en kreditert periode på inntil 26 uker. For selvstendig 

næringsdrivende gir en slik periode også rett til en kreditert periode hvis de 
hadde rett til ytelser i foregående periode. 

 foreldrepermisjon 

 

Kvinner som har hatt omsorg for barn, og som er berettiget til pensjon etter 31. 

desember 1992, kan få kreditert inntil 156 uker i løpet av de første 12 årene for hvert 

barn. 

 

Hvis den forsikrede blir ufør eller dør før han eller hun har fylt 63 år, betraktes 

perioden fra den dagen uførheten eller dødsfallet inntraff, til han eller hun fyller 63, 

som en forsikringsperiode. Inntekten som krediteres for en slik periode, beregnes 

normalt på grunnlag av personens gjennomsnittlige forsikringspliktige inntekt i 

forbindelse med tilleggsforsikringen for de siste fem år forut for den dagen dødsfallet 

eller uførheten inntraff. Hvis en person ikke har opptjent fem forsikringsår, beregnes 

gjennomsnittet på bakgrunn av det faktiske antallet forsikringsår.  

 

Perioder som krediteres i forbindelse med arbeidsløshet, svangerskap/fødsel, sykdom, 

skade eller uførhet har samme verdi som den inntekten som danner grunnlag for den 

utbetalte ytelsen. Andre krediterte perioder har en verdi som tilsvarer den 

forsikringspliktige grunninntekten. 

 

Den forsikringspliktige grunninntekten er for tiden EUR 170,88 per uke eller EUR 8886 

per år. Den grunnleggende inntekten er skillegrensen mellom de to delene av 

ordningen, det vil si grunnforsikringen og tilleggsforsikringen. 

 

Den samlede forsikringspliktige årsinntekten for alle forsikringstakere er delt inn i to 

deler: grunnforsikringen, som omfatter forsikringspliktig inntekt opp til 

grunninntekten, og tilleggsforsikringen, som omfatter forsikringspliktig inntekt som 

overstiger grunninntekten. 
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Hvert år får alle forsikringstakere forsikringspoeng. Ett forsikringspoeng tilsvarer 

verdien av den årlige grunninntekten. Det første forsikringspoenget (opp til 1) tildeles 

grunnforsikringen, og eventuelle forsikringspoeng over 1 tildeles tilleggsforsikringen. 

 

Den forsikringspliktige grunninntekten reguleres årlig på grunnlag av endringen i det 

generelle nivået på den forsikringspliktige inntekten, i samsvar med en 

regjeringsbeslutning. 
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Helsetjenester gis til kypriotiske borgere samt borgere i EU/EØS og sveitsiske borgere 

som bor permanent på Kypros. Hvor mye som dekkes, avhenger direkte av 

enkeltpersoners eller familiers inntekt, og omfatter tjenester som gis ved statlige 

helseinstitusjoner. 

 Gratis helsehjelp gis til enkeltpersoner med årlig inntekt under EUR 15 377,41 og 

til familier med samlet årlig inntekt under EUR 30 754,82, med økning på 
EUR 1708,60 for hvert barn som forsørges. 

 Helsetjenester med reduserte avgifter gis til enkeltpersoner med årlig inntekt 

mellom EUR 15 377,42 og EUR 20 503,22 og til familier med årlig inntekt mellom 

EUR 30 754,83 og EUR 37 589,23, med økning på EUR 1708,60 for hvert barn 

som forsørges. 

 Alle andre kan benytte statlige helsetjenester mot betaling etter satsene som til 

enhver tid gjelder. Kostnader for dyr sykehusbehandling kan bli redusert 
avhengig av pasientens inntekt. 

 Helsetjenester gis også gratis til personer som lider av bestemte kroniske 

sykdommer, embetsmenn, offentlige tjenestemenn, medlemmer av familier med 
tre eller flere barn, personer som mottar statlig bistand osv. 

For å ha krav på helsetjenester må man være registrert i det offentlige helsesystemet. 

 

Hva dekkes? 

Helsetjenester som inngår: 

 poliklinisk behandling av allmennleger og behandling av spesialister både 
poliklinisk og ved institusjonsopphold 

 nødvendige legemidler og medisinsk forbruksmateriell 

 diagnostiske og paramedisinske undersøkelser 

 sykehusopphold 

 tannpleie med unntak av tannproteser, som bare gis til bestemte 

lavinntektsgrupper 

 

Også private sykehus kan brukes i begrenset utstrekning i spesielle tilfeller og med 

forhåndsgodkjenning. Pasienter kan fritt velge mellom offentlige leger. De trenger ikke 

registrere seg hos én allmennpraktiker. Tilgang til spesialist krever henvisning fra 

allmennlege. Pasienten henvises til det sykehuset der den behandlende legen er 

ansatt. 

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Du får tilgang til helsetjenester ved å oppsøke en statlig helseinstitusjon. Personer 

som er registrert i det nasjonale helsesystemet, kan få tjenester gratis eller til 

reduserte satser basert på informasjonen på vedkommendes helsekort.  
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Vanligvis skal pasientene oppsøke et offentlig legesenter, som så vil henvise til 

spesialist eller sykehus avhengig av helsesituasjonen.  

 

Helsetjenester kan også fås hos privatpraktiserende leger eller private klinikker på 

Kypros, men utgifter herfra vil ikke refunderes. 
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Sykepenger utbetales til arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende mellom 16 og 

63 år som er arbeidsuføre. Personer som ikke oppfyller forsikringsvilkårene som gir 

rett til alderspensjon ved 63 års alder, har rett til sykepenger frem til påkrevd dato, 

men ikke etter fylte 65 år. 

 

For å oppfylle forsikringsvilkårene må søkere: 

 ha vært forsikret i minst 26 uker og frem til datoen for arbeidsuførhet ha betalt 

grunnforsikringen på minst 26 ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige 

grunninntekten (0,50 forsikringspoeng) 

 i løpet av det aktuelle avgiftsåret ha betalt inn og/eller fått kreditert avgifter som 

tilsvarer minst 20 ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten 
(0,39 forsikringspoeng) 

 

For å kunne motta ytelser på nytt etter endt rettighetsperiode må du ha betalt inn 

avgifter på inntekt på minst 26 ganger ukebeløpet for forsikringspliktig grunninntekt 

(0,50 forsikringspoeng) etter den dato du ikke lenger hadde rett til ytelser. I tillegg 

må det ha gått 13 arbeidsuker fra datoen da du ikke lenger hadde rett til ytelser. 

Hva dekkes? 

Den ukentlige grunnytelsen tilsvarer 60 % av den ukentlige verdien av 

forsikringspoengene for grunnforsikringen i det aktuelle bidragsåret, og forhøyes til 

80 %, 90 % og 100 % hvis du forsørger henholdsvis ett, to eller tre 

familiemedlemmer (maks tre). Den ukentlige tilleggsytelsen tilsvarer 50 % av den 

ukentlige verdien av forsikringspoengene for tilleggsforsikringen i det aktuelle 

avgiftsåret, som ikke kan overstige beløpet for den ukentlige forsikringspliktige 

grunninntekten. Hvis ektefellen mottar lønn eller ytelser som er lavere enn 

forhøyelsen for forsørgede familiemedlemmer, anses han eller hun for å være 

forsørget. 

 

Ytelsen utbetales ikke hvis den berørte arbeidstakeren mottar full lønn. Hvis personen 

mottar redusert lønn, må ytelsen og den reduserte lønnen samlet ikke overstige full 

lønn. 

 

Sykepenger kan betales ut i maksimalt 156 dager for hver periode du ikke arbeider. 

Hvis arbeidsuførheten ikke er varig, kan perioden forlenges til 312 dager på visse 

vilkår. 

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

Arbeidsuførhet som skyldes sykdom, kan attesteres av lege fra og med første 

sykedag. I sykdomsperioden kan den forsikrede måtte gjennomgå videre 

undersøkelser av en godkjent lege eller en legenemnd. Det må sendes inn et 

søknadsskjema sammen med nødvendige attester innen 21 dager etter at sykdommen 

oppsto. Karenstiden er tre dager for arbeidstakere og ni dager for selvstendig 
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næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende behandles på samme måte som 

arbeidstakere i tilfelle ulykke eller innleggelse på sykehus. 
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Fødselspenger utbetales til alle kvinner som er arbeidstakere eller selvstendig 

næringsdrivende, i en periode på 18 uker som tar til mellom den sjette og andre uken 

før terminuken. Ytelsen utbetales også i en periode på 16 uker til kvinner som 

adopterer barn under 12. 

 

For å oppfylle forsikringsvilkårene må søkere: 

 ha vært forsikret i minst 26 uker og frem til datoen for krav på fødselspenger ha 

betalt grunnforsikringen på minst 26 ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige 
grunninntekten (0,50 forsikringspoeng) 

 i løpet av det aktuelle avgiftsåret ha innbetalt og/eller fått kreditert avgifter som 

tilsvarer minst 20 ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten 
(0,39 forsikringspoeng) 

 

I tillegg utbetales en fødselsstønad etter fødselen av hvert barn hvis moren eller 

hennes ektefelle oppfyller forsikringsvilkårene. 

Hva dekkes? 

Fødselspenger er en periodisk ytelse. Den utbetales til biologiske mødre i 18 uker fra 

mellom den niende og andre uken før terminuken. Hvis barnet legges i kuvøse på 

grunn av for tidlig fødsel, kan fødselspengene gis i seks ekstra uker (maksimal 

periode). Adoptivmødre mottar ytelsen i 16 uker fra adopsjonsuken hvis barnet er 

under 12 år. 

 

Den ukentlige grunnsatsen for fødselspenger er på 75 % av den ukentlige verdien av 

forsikringspoenget for grunnforsikringen i det aktuelle avgiftsåret, og forhøyes til 

80 %, 90 % og 100 % hvis du forsørger henholdsvis ett, to eller tre 

familiemedlemmer (maks tre). Den ukentlige tilleggsytelsen er på 75 % av den 

ukentlige verdien av forsikringspoengene for tilleggsforsikringen i det aktuelle 

avgiftsåret. Fødselspengene utbetales ikke hvis kvinnen mottar full lønn i perioden for 

fødselspenger. Hvis kvinnen mottar redusert lønn, må dette beløpet og de utbetalte 

ytelsene samlet ikke overstige full lønn. 

 

Fødselsstønaden er et engangsbeløp som er det samme for alle berettigede. Siden 

9. juli 2010 har beløpet for hvert barn vært på 6 % av det årlige 

grunnforsikringspoenget (EUR 8886 x 6 % = EUR 533,16). Forsikringsvilkårene må 

oppfylles av enten søkeren eller hennes ektefelle. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Et søknadsskjema og nødvendige attester må sendes inn innen ett år etter fødselen 

ved søknad om fødselsstønad, og for fødselspenger innen 21 dager etter at retten til 

fødselspenger oppsto. 
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Uførepensjonen utbetales til personer som har vært arbeidsuføre i minst 156 dager, 

og som trolig er varig arbeidsuføre. Det vil si at de i et arbeid som de i prinsippet ville 

kunnet utføre under normale forhold, ikke er i stand til å tjene mer enn en tredjedel 

av det beløpet som en frisk person med samme utdanningsnivå i samme bransje 

generelt tjener i samme yrke eller kategori. For personer mellom 60 og 63 år er det 

halvparten av dette beløpet som gjelder. 

 

Søkeren må oppfylle følgende forsikringsvilkår: 

 

1. Personen må ha vært forsikret i minst 156 uker frem til datoen for uførhet. 

2. Personen må ha betalt inn til grunnforsikringen frem til datoen for uførhet minst 

156 ganger det ukentlige beløpet for forsikringspliktig grunninntekt (tre 

forsikringspoeng i grunnforsikringen). 

3. Antallet forsikringspoeng for innbetalte og krediterte avgifter til grunnforsikringen i 

perioden mellom 5. oktober 1964 (eller, hvis søkeren fylte 16 etter 5. oktober 

1964, den første dagen i det året søkeren fylte 16), eller 7. januar 1957 dersom 

det er gunstigere for mottakeren, og uken før den uken søkeren ble arbeidsufør, 

må tilsvare minst 25 % av årene i denne perioden. 

4. De innbetalte og/eller krediterte avgiftene i året før det året søkeren ble 

arbeidsufør, eller gjennomsnittet av slik inntekt i de to foregående årene, må 

utgjøre minst 20 ganger det ukentlige beløpet for forsikringspliktig grunninntekt 

(0,39 forsikringspoeng). 

 

Dersom uførheten skyldes en ulykke, har den forsikrede rett til uførepensjon hvis han 

eller hun oppfyller dekningsvilkårene for sykepenger. 

 

Selv om det bare tas hensyn til avgiftene innbetalt av arbeidstakere og selvstendig 

næringsdrivende når det gjelder retten til ytelser, blir det også tatt hensyn til frivillige 

innbetalinger ved fastsetting av pensjonens størrelse. Man kan søke om ytelse ved 

uførhet, både for full og delvis uførhet, frem til 63 års alder. (Det er ikke angitt noen 

minimumsalder.) 

Hva dekkes? 

Uførepensjonen består av to deler: grunnpensjon og tilleggspensjon. Ved full 

arbeidsuførhet mottar personen full uførepensjon, som beregnes på følgende måte: 

 Den ukentlige grunnpensjonen tilsvarer 60 % av verdien per uke av 

årsgjennomsnittet for forsikringspoeng for innbetalte og krediterte 

grunnforsikringsavgifter og forhøyes til 80 %, 90 % og 100 % ved forsørgerplikt 

for henholdsvis ett, to eller tre familiemedlemmer. Hvis mottakeren er en gift 

kvinne, gir ektefellen ikke rett til forhøyet sats med mindre han er ute av stand til 

å forsørge seg selv. Hvis søkeren ikke har rett til noen forhøyelse for ektefellen, 

tilsvarer forhøyelsen for barn eller andre familiemedlemmer som forsørges, 10 % 
av grunnpensjonen for hver av dem (maksimalt to personer). 
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 Den ukentlige tilleggspensjonen er på 1/52 av 1,5 % av den samlede verdien av 

forsikringspoengene for tilleggsforsikringen gjennom søkerens samlede yrkesliv 

pluss kreditert forsikringspliktig inntekt i tilleggsforsikringen fra datoen uførheten 
oppsto og frem til fylte 63 år. 

 

Ved delvis inntektstap reduseres uførepensjonen som en prosentsats av full pensjon 

med et beløp som fastsettes i forhold til graden av arbeidsuførhet på følgende måte: 

 
 50 %–66,66 % gir rett til 60 % av full pensjon 

 66,67 %–75 % gir rett til 75 % 

 76 %–99 % gir rett til 85 % 

 

Grunndelen av pensjonen økes etter antallet familiemedlemmer som forsørges. Etter 

ordningen gis følgende minstepensjoner: 

 

 for en enslig person: EUR 87,15 per uke (85 % x 60 % x EUR 170,88) 

 for en person som forsørger ett familiemedlem: EUR 116,20 per uke (85 % x 

80 % x EUR 170,88) 

 for en person som forsørger to familiemedlemmer: EUR 130,72 per uke (85 % x 

90 % x EUR 170,88) 

 for en person som forsørger tre familiemedlemmer: EUR 145,25 per uke (85 % x 

100 % x EUR 170,88) 

 

Ved delvis uførhet multipliseres de aktuelle beløpene også med graden av uførhet. 

Lovgivningen fastsetter ikke noen maksimal pensjon. Uførepensjonister får også gratis 

medisinsk behandling ved statlige sykehus og institusjoner. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Du må søke om uførhetsytelse innen tre måneder etter at uførheten oppsto. 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Alderspensjon 

Pensjonsalderen er fastsatt til 65 år. Under visse spesielle omstendigheter kan en 

person ha rett til alderspensjon ved 63 års alder. For gruvearbeidere er 

pensjonsalderen 63. Gruvearbeidere som har arbeidet minst tre år i en gruve, har rett 

til alderspensjon én måned tidligere enn normal pensjonsalder for hver femte måned 

de har arbeidet i en gruve, forutsatt at de ikke lenger arbeider som gruvearbeider. De 

kan imidlertid ikke få ut sin pensjon før fylte 58 år. Lovgivningen inneholder ingen 

andre bestemmelser om førtidspensjonering. 

 

For å oppfylle forsikringsvilkårene må søkere: 

 

for perioden 6. oktober 1980–3. januar 2010: 

 ha vært forsikret i minst 156 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til pensjonsalder på minst 156 
ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (3 forsikringspoeng) 

 ha et antall forsikringspoeng for innbetalte eller krediterte avgifter til 

grunnforsikringen i perioden mellom 5. oktober 1964 (eller, hvis søkeren fylte 16 

etter 5. oktober 1964, den første dagen i det året søkeren fylte 16), eller 7. 

januar 1957 dersom det er gunstigere for mottakeren, og uken som kommer før 

den uken retten oppsto, som tilsvarer minst 25 % av årene i denne perioden 

 

for perioden 4. januar 2010–2. januar 2011: 
 ha vært forsikret i minst 260 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til pensjonsalder på minst 260 
ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (5 forsikringspoeng) 

 ha et antall forsikringspoeng for innbetalte eller krediterte avgifter til 

grunnforsikringen i perioden mellom 5. oktober 1964 (eller, hvis søkeren fylte 16 

etter 5. oktober 1964, den første dagen i det året søkeren fylte 16), eller 7. 

januar 1957 dersom det er gunstigere for mottakeren, og uken som kommer før 
den uken retten oppsto, som tilsvarer minst 30 % av årene i denne perioden 

 

for perioden 3. januar 2011–1. januar 2012: 
 ha vært forsikret i minst 364 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til pensjonsalder på minst 364 
ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (7 forsikringspoeng) 

 ha et antall forsikringspoeng for innbetalte eller krediterte avgifter til 

grunnforsikringen i perioden mellom 5. oktober 1964 (eller, hvis søkeren fylte 16 

etter 5. oktober 1964, den første dagen i det året søkeren fylte 16), eller 7. 

januar 1957 dersom det er gunstigere for mottakeren, og uken som kommer før 
den uken retten oppsto, som tilsvarer minst 30 % av årene i denne perioden 

 

fra 2. januar 2012: 

 ha vært forsikret i minst 520 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til pensjonsalder på minst 520 

ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (10 
forsikringspoeng) 
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 ha et antall forsikringspoeng for innbetalte eller krediterte avgifter til 

grunnforsikringen i perioden mellom 5. oktober 1964 (eller, hvis søkeren fylte 16 

etter 5. oktober 1964, den første dagen i det året søkeren fylte 16), eller 7. 

januar 1957 dersom det er gunstigere for mottakeren, og uken som kommer rett 
før den uken retten oppsto, som tilsvarer minst 30 % av årene i denne perioden 

 

For å ha rett til alderspensjon ved fylte 63 år må søkeren oppfylle ett av følgende 

vilkår: 

 ha fylt 63 år, oppfylle de relevante forsikringsvilkårene med det unntak at antallet 

forsikringspoeng for innbetalte eller krediterte avgifter til grunnforsikringen i 

perioden mellom 5. oktober 1964 (eller, hvis søkeren fylte 16 etter 5. oktober 

1964, den første dagen i det året søkeren fylte 16), eller 7. januar 1957 dersom 

det er gunstigere for mottakeren, og uken som kommer før den uken retten 
oppsto, skal tilsvare minst 70 % av årene i denne perioden 

 ha rett til uførepensjon umiddelbart før fylte 63 år 

 være mellom 63 og 65 år gammel og kvalifisere til uførepensjon hvis han eller 
hun ikke hadde fylt 63 

Engangsbeløp ved alderdom 

En person hvis gjennomsnittlige forsikringspliktige inntekt (innbetalt eller kreditert), 

som beskrevet over, ikke tilsvarer minst 25/30 %, har rett til et engangsbeløp ved 

fylte 68 som tilsvarer 15 % av den sammenlagte forsikringspliktige inntekten 

(innbetalt og kreditert). Engangsbeløpet utbetales ikke hvis personen har rett til en 

sosialpensjon. 

 

For å oppfylle vilkårene for dekning må søkere: 

 

for perioden 6. oktober 1980–3. januar 2010: 
 ha vært forsikret i minst 156 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til 68 års alder på minst 156 ganger 
ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (3 forsikringspoeng) 

 

for perioden 4. januar 2010–2. januar 2011: 
 ha vært forsikret i minst 208 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til 68 års alder på minst 208 ganger 

ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (4 forsikringspoeng) 

 

for perioden 3. januar 2011–1. januar 2012: 
 ha vært forsikret i minst 260 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til 68 års alder på minst 260 ganger 
ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (5 forsikringspoeng) 

 

fra 2. januar 2012: 
 ha vært forsikret i minst 312 uker 

 ha innbetalt avgift til grunnforsikringen frem til 68 års alder på minst 312 ganger 
ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (6 forsikringspoeng) 

Andre ytelser 

Alle pensjonister kan motta en spesiell stønad med tanke på å øke pensjonsbeløpet. 

Etter 1. desember 2009 har det ikke kommet til nye berettigede, ettersom enheten for 

tilskudd og ytelser nå har innført ”støtteordningen for pensjonisthusstander med lav 

inntekt". 
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En sosialpensjon gis også til personer som bor på Kypros og har fylt 65, forutsatt at de 

oppfyller de fastsatte bostedskravene og ikke har rett til annen pensjon som er høyere 

enn sosialpensjonen. Hvis pensjonen eller lignende utbetaling er mindre enn 

sosialpensjonen, kan personen eventuelt motta differansen mellom de to beløpene. 

Hva dekkes? 

På samme måte som uførepensjonen består alderspensjonen av både grunnpensjon 

og tilleggspensjon. Den ukentlige grunnpensjonen tilsvarer 60 % av verdien per uke 

av årsgjennomsnittet for forsikringspoeng for innbetalte og krediterte 

grunnforsikringsavgifter og forhøyes til 80 %, 90 % og 100 % ved forsørgerplikt for 

henholdsvis ett, to eller tre familiemedlemmer. Hvis mottakeren er en gift kvinne, gir 

ektefellen ikke rett til forhøyet sats med mindre han er ute av stand til å forsørge seg 

selv. Hvis søkeren ikke har rett til noen forhøyelse for ektefellen, tilsvarer forhøyelsen 

for barn eller andre familiemedlemmer som forsørges, 10 % av grunnpensjonen for 

hver av dem (maksimalt to personer). 

 

Den ukentlige tilleggspensjonen er på 1/52 av 1,5 % av den samlede verdien av 

forsikringspoengene for innbetalte og krediterte avgifter til tilleggsforsikringen 

gjennom søkerens samlede yrkesliv. 

 

Alle pensjonister som har betalt inn avgifter på den forsikringspliktige inntekten 

mellom den datoen de har rett til pensjon og fylte 65 år, har rett til et ukentlig tillegg 

til sin pensjon på 1/52 av 1,5 % av denne forsikringspliktige inntekten. 

 

Alle som har rett til alderspensjon, kan be om at utbetalingen starter først når de fyller 

68 år. I så fall øker alderspensjonen med 0,5 % for hver måned de arbeider mellom 

den måneden da pensjonen utsettes og den måneden da pensjonen utbetales for 

første gang. (En tilsvarende økning gis for etterlattepensjon.) 

 

Minste alderspensjon utgjør 85 % av full grunnpensjon. For øyeblikket er den: 

 
 for en enslig person: EUR 87,15 per uke (85 % x 60 % x EUR 170,88) 

 for en person som forsørger ett familiemedlem: EUR 116,20 per uke (85 % x 
80 % x EUR 170,88) 

 for en person som forsørger to familiemedlemmer: EUR 130,72 per uke (85 % x 
90 % x EUR 170,88) 

 for en person som forsørger tre familiemedlemmer: EUR 145,25 per uke (85 % x 
100 % x EUR 170,88) 

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Det må sendes inn et søknadsskjema sammen med nødvendige originale attester 

innen tre måneder etter datoen ytelsene kan kreves.  
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Etterlattepensjon 

Etterlattepensjon utbetales til enken, og i enkelte tilfeller til enkemannen, til en person 

som ved sin død oppfylte de relevante forsikringsvilkårene. 

 

Følgende forsikringsvilkårene gjelder for etterlattepensjon: 

 For søkere hvis ektefelle døde ved eller etter pensjonsalderen er vilkårene de 
samme som for alderspensjon. 

 For søkere hvis ektefelle døde før pensjonsalderen er vilkårene de samme som 

vilkår (1) og (2) knyttet til uførepensjon. 

 Søkere hvis ektefelle døde som følge av en ulykke har rett til pensjon hvis 
forsikringsvilkårene for gravferdshjelp er oppfylt. 

Ytelse til etterlatte barn 

Ytelsen til etterlatte barn utbetales til mindreårige barn i følgende tilfeller: 

 

1. Begge foreldre er døde, eller, hvis foreldrene var separert, den forelderen som 

hadde omsorg for barnet, er død. Én av foreldrene må ha vært forsikret. 

2. Den ene forelderen er død, og den etterlatte forelderen har ikke rett til 

etterlattepensjon. 

3. Forelderen var enke eller enkemann og mottok etterlattepensjon, og giftet seg på 

nytt. 

 

I de to sistnevnte tilfellene må den avdøde forelderen oppfylle dekningsvilkårene for 

etterlattepensjon.  

Gravferdshjelp 

Gravferdshjelp utbetales ved dødsfall i følgende tilfeller: 

 personer som mottar alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, ytelse ved 
dødsfall eller ytelse for savnede 

 etterlatte barn som mottar ytelse for etterlatte barn 

 personer som døde som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom 

 personer som oppfyller de fastsatte avgiftsvilkårene ved tidspunktet for dødsfallet 
(avgiftsvilkårene er de samme som for ytelser ved ekteskap) 

 personer som forsørges av en forsikringstaker som oppfyller avgiftsvilkårene eller 
av en pensjonist 
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Hva dekkes? 

Etterlattepensjon 

I likhet med alderspensjonen består etterlattepensjonen av både grunnpensjon og 

tilleggspensjon. 

 

Den ukentlige grunnpensjonen tilsvarer 60 % av verdien per uke av årsgjennomsnittet 

for forsikringspoeng for innbetalte og krediterte grunnforsikringsavgifter og forhøyes 

til 80 %, 90 % og 100 % ved forsørgerplikt for henholdsvis ett, to eller tre 

familiemedlemmer. Tilleggspensjonen for en enke hvis ektemann ikke mottok 

alderspensjon, er på 60 % av den supplerende uførepensjonen som avdøde ville hatt 

rett til ved sin død hvis han på det tidspunkt hadde vært erklært ufør. 

Tilleggspensjonen for en enke hvis ektemann mottok alderspensjon, er på 60 % av 

den supplerende alderspensjonen som ble utbetalt til den avdøde. 

 

Et engangsbeløp kan utbetales til enker dersom forsikringsvilkårene ikke er oppfylt. 

Engangsbeløpet utbetales hvis den avdøde ikke nådde pensjonsalder og hadde 

innbetalt avgift til grunnforsikring på minst 156 ganger ukebeløpet av den 

forsikringspliktige grunninntekten (minst tre forsikringspoeng). Dersom den avdøde 

mottok alderspensjon eller ville ha mottatt det hvis vedkommende hadde søkt, er 

forsikringsvilkåret det samme som for engangsbeløpet ved alderspensjon. Denne 

utbetalingen tilsvarer 15 % av den samlede verdien av forsikringspoeng for innbetalte 

og krediterte avgifter til grunnforsikringen og 9 % av verdien av forsikringspoengene i 

tilleggsforsikringen. Hvis enken gifter seg på nytt, har hun rett til et engangsbeløp 

som tilsvarer ett års pensjon, uten rett til tillegg for familiemedlemmer som forsørges. 

 

Den høyeste satsen for en enkes grunnpensjon er på 100 % av grunnforsikringen for 

en søker som forsørger tre familiemedlemmer. Det er ikke noe lovbestemt 

maksimumsbeløp for tilleggspensjonen. 

Ytelse til etterlatte barn 

I tilfelle 1 over består ytelsen til etterlatte barn av en grunnytelse og en tilleggsytelse: 

 Den ukentlige grunnytelsen for etterlatte barn er på 40 % av ukebeløpet for den 
forsikringspliktige grunninntekten for hvert etterlatte barn. 

 Den ukentlige tilleggsytelsen er på 50 % av tilleggspensjonen for etterlatte som 

ble betalt eller ville ha blitt betalt dersom det dreier seg om ett etterlatt barn, og 
på 100 % dersom det dreier seg om to eller flere etterlatte barn.  

 

I tilfelle 2 og 3 over er den ukentlige ytelsen for etterlatte barn på 20 % av den 

forsikringspliktige grunninntekten for hvert etterlatte barn, og ytelsen kan tildeles for 

inntil tre barn. 

 

Ytelsen til etterlatte barn utbetales frem til 15 års alder eller opptil 23 års alder for 

jenter som studerer på fulltid, og opptil 25 års alder for gutter som studerer på fulltid 

eller avtjener verneplikt. Det er ingen aldergrense for etterlatte barn som er varig ute 

av stand til å forsørge seg selv. Et engangsbeløp som tilsvarer opptil ett års ytelse, 

betales til etterlatte barn hvis deres rett til ytelsen utløper av annen grunn enn 

dødsfall før fylte 17 år. 

 

For barn som har mistet én forelder, er grunnpensjonen på EUR 34,18 per uke for 

hvert barn inntil tre barn. For barn som har mistet begge foreldrene, utgjør 
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grunnpensjonen på 40 % av den forsikringspliktige grunninntekten EUR 68,35 per uke 

for hvert barn. Tilleggspensjonen for mer enn to barn kan ikke overstige beløpet til 

tilleggspensjonen for etterlatte. 

Gravferdshjelp 

Gravferdshjelpen består av et engangsbeløp som tilsvarer 8 % av poenget for årlig 

grunnforsikring (EUR 8886 x 8 % = EUR 710,88). Hvis en som forsørges av en 

pensjonist, dør, utgjør engangsbeløpet halvparten av dette beløpet (EUR 355,44). 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Et søknadsskjema må sendes inn sammen med de nødvendige attester innen tre 

måneder når det gjelder etterlattepensjon og ytelser til etterlatte barn, og innen ett år 

når det gjelder gravferdshjelp. 
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Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Det finnes følgende ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer: 

Midlertidig arbeidsuførhet (dagpenger ved skade) 

Ytelsen ved midlertidig arbeidsuførhet utbetales til alle arbeidstakere som er 

arbeidsuføre som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, i maksimalt 12 

måneder fra datoen da ulykken skjedde eller sykdommen oppsto. 

Ytelse ved arbeidsuførhet 

Ytelsen ved arbeidsuførhet utbetales til alle arbeidstakere som på grunn av en 

arbeidsulykke mister minst 10 % av sin fysiske eller mentale kapasitet, med unntak 

av penumokoniose, der ytelsen utbetales fra 1 % arbeidsuførhet. 

 

Ytelse ved arbeidsuførhet utbetales i form av et engangsbeløp (stønad ved 

arbeidsuførhet) eller en pensjon, avhengig av graden av arbeidsuførhet. 

Engangsbeløpet utbetales ved en arbeidsuførhet på mellom 10 og 19 %, mens 

pensjon utbetales ved en arbeidsuførhet på 20 % og over. (Det utbetales ingen ytelse 

ved en arbeidsuførhet på under 10 %.) 

Ytelse ved dødsfall 

Ytelse ved dødsfall utbetales til etterlatte etter en arbeidstaker som døde som følge av 

en arbeidsulykke. Ytelsen omfatter etterlattepensjon, etterlatteytelse og 

foreldreytelse. 

Gravferdsstøtte 

Se delen om etterlatteytelser. 

Hva dekkes? 

Størrelsen på ytelsen ved midlertidig arbeidsuførhet (dagpenger ved skade) er den 

samme som for sykepenger. Hvis ytelsen utbetales til personer med en inntekt som er 

lavere enn den forsikringspliktige grunninntekten, skal ytelsen imidlertid tilsvare minst 

den forsikringspliktige grunninntekten. 

 

Arbeidsuførhetspensjonen består av grunnpensjon og tilleggspensjon og utbetales som 

følger:  

 Den ukentlige grunnpensjonen for arbeidsuførhet ved 100 % arbeidsuførhet er på 

60 % av ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten og forhøyes til 

80 %, 90 % og 100 % hvis mottakeren forsørger henholdsvis ett, to eller tre 
familiemedlemmer. 
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 Den ukentlige tilleggspensjonen er på 60 % av den ukentlige verdien av 

årsgjennomsnittet av forsikringspoengene for betalt eller kreditert 

tilleggsforsikring i perioden som begynner den første dagen det nest siste året før 

det året ulykken fant sted, og slutter på dagen for ulykken. 

Arbeidsuførhetspensjonen for en arbeidsuførhetsgrad på under 100 % er 

proporsjonal med arbeidsuførhetsgraden. Hvis arbeidsuførheten gjør personen 

varig ute av stand til å arbeide, økes arbeidsuførhetspensjonen tilsvarende til 
75 %, 85 % og 100 % som ved uførepensjon. 

 

En pleieytelse gis til mottakere av uførepensjon som har behov for konstant pleie. Den 

tilsvarer 55 % av grunnpensjonen for arbeidsuførhet ved 100 % arbeidsuførhet. Den 

månedlige ytelsen på EUR 225,56. 

 

Arbeidsuførhetsstønaden er et beløp som tilsvarer 7 ganger årsbeløpet for 

arbeidsuførhetspensjon ved 100 % arbeidsuførhet (uten tillegg for forsørgede 

personer) multiplisert med arbeidsuførhetsgraden uttrykt i prosent. Et eksempel på en 

arbeidsuførhetsstønad ved 10 % arbeidsuførhet er: EUR 410,11 x 13 (årsbeløp) x 7 x 

10 % = EUR 3 732,00. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 
yrkessykdom? 

For ytelse ved skade/sykdom må det sendes inn et søknadsskjema sammen med 

nødvendige attester innen 21 dager etter skaden oppstod. Ved invaliditetserstatning 

skal søknaden sendes inn etter tre måneder, mens fristen for søknad om 

gravferdsstøtte er innen ett år. 
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Barnetrygden består av en grunnytelse og en tilleggsytelse. 

 

Grunnytelse 

 

Familier som har vært fast bosatt på Kypros sammenhengende i de tre siste årene, og 

som har minst ett barn, har rett til en grunnytelse hvis familiemedlemmene bor 

sammen. 

 

Familier med ugifte barn som bor hjemme, har rett til ytelse i følgende tilfeller: 

 
 frem til fylte 18 år 

 frem til fylte 19 år dersom barnet fortsatt går på skolen 

 frem til fylte 21 år (menn) for menn i militærtjeneste (nasjonalgarden)  

 for menn mellom 18 og 25 som tjenestegjør i nasjonalgarden og studerer på 

fulltid 

 for kvinner mellom 18 og 23 som studerer på fulltid 

 uansett alder hvis barnet ikke er i stand til å forsørge seg selv på grunn av fysisk 
eller mental funksjonshemming 

 

En familie har krav på grunnytelsen hvis samlet brutto inntekt for familien er under 

EUR 49 000 (for familier der ett barn forsørges) eller EUR 99 000 (for familier der to til 

fire barn forsørges) i året. Utover fire barn økes inntektsgrensen med EUR 10 000 for 

hvert ekstra barn. 

 

I tillegg til inntektsgrensen har man ikke krav på barnetrygd hvis den totale verdien 

av familiens formue – inklusive eiendom, aksjer, obligasjoner og verdipapirer – 

overstiger EUR 1 200 000. 

 

Tilleggsytelse 

 

Det gis også en tilleggsytelse til familier på grunnlag av deres bruttoinntekt (se under 

avsnittet «Hva dekkes?» nedenfor). 

Hva dekkes? 

Grunnytelsen for familier med ett barn er EUR 420 per år. En tilleggsytelse på 

EUR 105 per år utbetales til familier med en årsinntekt på under EUR 19 500, og på 

EUR 50 per år til familier med en årsinntekt på mellom EUR 19 500 og EUR 39 000. 

 

Grunnytelsen for familier med to barn er EUR 840 per år. En tilleggsytelse på EUR 420 

per år utbetales til familier med en årsinntekt på under EUR 19 500. Familier med en 

årsinntekt på mellom EUR 19 500 og EUR 39 000 kan få et tillegg på EUR 310 per år. 

 

Familier med tre barn mottar en grunnytelse på EUR 840 per barn per år. Videre 

mottar de en tilleggsytelse på EUR 315 per barn per år hvis deres årsinntekt er på 
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under EUR 19 500, og på EUR 260 per barn per år hvis deres årsinntekt er på mellom 

EUR 19 500 og EUR 39 000. 

 

Familier med fire barn eller mer mottar en grunnytelse på EUR 1390 per barn per år. I 

dette tilfellet utgjør tilleggsytelsen EUR 460 per barn per år for familier med en 

årsinntekt på under EUR 19 500, og EUR 290 per barn per år for familier med en 

årsinntekt på mellom EUR 19 500 og EUR 39 000. 

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

For å få barnetrygd for et bestemt år må familien sende inn en første søknad før 31. 

desember samme år. 

 

Barnetrygden utbetales hver måned til familier med tre barn eller mer og én gang for 

året, ved slutten av året, til familier med ett eller to barn. 

 

Fra 1. juli 2012 gis det en ny støtte for enslige foreldre, med samme vilkår som for 

rett til barnetrygd. For å få støtte for enslige foreldre for et bestemt år må familien 

sende inn søknad om dette før 31. desember samme år. 

 

En familie har rett til et støttebeløp for enslige foreldre som varierer med familiens 

samlede bruttoinntekt: 

 EUR 39 000: EUR 200 per barn per måned  

 EUR 39 000,01 - EUR 49 000: € 180 per barn per måned  

 EUR 49 000.01 - EUR 59 000: € 160 per barn per måned  

 EUR 59 000.01 - EUR 69 000: € 140 per barn per måned  

 EUR 69 000.01 - EUR 79 000: € 120 per barn per måned 

 EUR 79 000.01 - EUR 89 000: € 100 per barn per måned 
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Arbeidsløshetsytelse utbetales til arbeidstakere mellom 16 og 63 år som er ufrivillig 

arbeidsløse. Personer som ikke oppfyller forsikringsvilkårene for alderspensjon ved 63 

års alder, har rett til ytelsen frem til den dato som er nødvendig, men ikke i noe tilfelle 

etter 65 år. Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til arbeidsløshetsytelse. 

 

Søkeren må oppfylle følgende forsikringsvilkår: 

 
 ha vært forsikret i minst 26 uker frem til datoen for arbeidsløshet 

 ha betalt grunnforsikring frem til datoen for arbeidsløshet med minst 26 ganger 
ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten (0,50 forsikringspoeng) 

 i løpet av det aktuelle avgiftsåret ha innbetalt og/eller fått kreditert avgifter som 

tilsvarer minst 20 ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige grunninntekten 

(0,39 forsikringspoeng) 

 

For å kunne motta ytelser på nytt (etter at retten har utløpt) må du ha betalt inn 

avgifter på inntekt på minst 26 ganger ukebeløpet for den forsikringspliktige 

grunninntekten (0,50 forsikringspoeng) etter den dagen du ikke lenger hadde rett til 

ytelser. Det må også ha forløpt 26 arbeidsuker etter den dagen du ikke lenger hadde 

rett til ytelser. 

 

Personer over 60 år som ikke mottar noen pensjon innenfor rammen av en 

yrkesrelatert ordning eller noen engangsytelse fra en pensjonskasse, har rett til 

arbeidsløshetsytelse etter at retten til ytelser har utløpt, på samme vilkår som gjelder 

for sykepenger (13 arbeidsuker etter at retten har utløpt, i stedet for 26). 

Hva dekkes? 

Arbeidsløshetsytelse kan ikke utbetales i mer enn 156 dager i hver periode med 

arbeidsløshet. 

 

Det ukentlige beløpet for arbeidsløshetsytelsen er det samme som for sykepenger og 

beregnes på samme måte. Det består av en grunnytelse og en tilleggsytelse. 

Grunnytelsen tilsvarer 60 % av den ukentlige verdien av forsikringspoenget for 

grunnforsikringen i det aktuelle avgiftsåret, og forhøyes til 80 %, 90 % og 100 % hvis 

du forsørger henholdsvis ett, to eller tre familiemedlemmer (maksimalt tre). 

Tilleggsytelsen tilsvarer 50 % av den ukentlige verdien av forsikringspoenget for 

tilleggsforsikringen i det aktuelle avgiftsåret, som ikke kan overstige den ukentlige 

forsikringspliktige grunninntekten. Hvis ektefellen mottar lønn eller ytelser som er 

lavere enn forhøyelsen for forsørgede familiemedlemmer, anses han eller hun for å 

være forsørget. I tilfeller der begge ektefellene har rett til en ytelse i samme periode, 

utbetales forsørgertillegget bare til den ektefellen som har rett til det største tillegget. 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

For å kunne søke om ytelsen må du være registrert som arbeidssøker ved en lokal 

statlig arbeidsformidling og deretter også ved lokalkontoret til trygdeetaten. Det er en 

karenstid på tre dager, unntatt for personer som arbeider i utlandet for en kypriotisk 

arbeidsgiver. I så fall er karenstiden på 30 dager. 
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Lov om offentlig bistand og offentlige tjenester 

Formålet med denne loven er å sikre en sosialt akseptabel minste levestandard for 

personer (og familier) som har lovlig opphold i Republikken Kypros og oppfyller de 

aktuelle kriteriene. Særlig personer som har utilstrekkelig inntekt eller andre 

økonomiske ressurser til å dekke sine grunnleggende og spesielle behov, som definert 

i lovgivningen, kan søke om offentlig bistand. Bistanden kan gis i form av pengestøtte 

og/eller tjenester. 

 

Ytelser innvilges på grunnlag av en subjektiv rett. Søkeren er garantert rett til ytelsen 

hvis han eller hun oppfyller alle vilkårene fastsatt i lovgivningen. 

 

Ordningen er ikke avgiftsbasert, ettersom den ikke bygger på avgifter innbetalt av 

arbeidsgivere, arbeidstakere eller forsikringstakere. 

Lov om sosialpensjon 

Formålet med denne loven er å sikre en minsteinntekt til personer som bor på Kypros 

og har fylt 65, og som ikke har rett til pensjon eller annen lignende inntekt fra en 

annen kilde. Videre må personene oppfylle oppholdskravene fastsatt i lovgivningen. 

Ett av disse vilkårene må oppfylles: 

 Personen må ha hatt lovlig opphold på Kypros i minst 20 år fra den dagen han 

eller hun fylte 40 år. 

 Personen må ha hatt lovlig opphold på Kypros i minst 35 år fra den dagen han 

eller hun fylte 18 år. 

 

I samsvar med prinsippet om sammenlegging må den relevante institusjonen også ta 

hensyn til boperiodene gjennomført ifølge lovgivningen til andre medlemsstater i Den 

europeiske union. Sosialpensjonen kan ikke eksporteres. 

Støtteordningen for pensjonisthusstander med lav inntekt 

Dette er en ordning som gir kontantytelser til pensjonisthusstander med en total 

årsinntekt som ligger under fattigdomsgrensen.  

Ytelse ved alvorlig motorisk funksjonshemming 

Ytelsen gis til personer med alvorlig motorisk funksjonshemming som ikke kan gå, og 

som sitter permanent i rullestol. 

Pleieordning for kvadriplegiske personer 

Finnes for personer med fullstendig eller nesten fullstendig lammelse i alle fire 

lemmer.  

Pleieordning for paraplegiske personer 

Finnes for personer med fullstendig eller nesten fullstendig lammelse i bena.  
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Spesiell støtte til blinde 

Gis til: 

 personer med synsskarphet på 6/60 eller mindre på begge øyne 

 personer som gikk på den nasjonale blindeskolen frem til 1990 

Støtte til bevegelseshemmede  

Gis til: 

 

 personer med synsskarphet på 6/36 eller mindre på begge øyne 

 personer med alvorlig bevegelseshemming i bena 

Hva dekkes? 

Lov om offentlig bistand og offentlige tjenester 

Den offentlige bistanden varierer etter søkerens inntekt. Ytelsesbeløpet reduseres i 

takt med at søkerens inntekt øker for å sikre at mottakeren oppfyller de fastsatte 

minimumsstandardene. Beløpet som søkeren mottar, er avhengig av antall forsørgede 

familiemedlemmer, spesielle behov (f.eks. pleie, husleie, spesialkost og spesielle 

behov) og søkerens inntekt. 

Lov om sosialpensjon 

Loven om sosialpensjon har til formål å gi pensjon til personer fra 65 år og oppover 

som ikke har rett til pensjon eller lignende utbetaling fra en annen kilde. Hvis en søker 

har rett til en annen pensjon som er lavere enn sosialpensjonen, har han eller hun rett 

til å få utbetalt differansen mellom de to pensjonene. Størrelsen på sosialpensjonen er 

den samme for alle mottakere, for tiden EUR 332,19 per måned, og den utbetales for 

13 måneder i året. 

Støtteordningen for pensjonisthusstander med lav inntekt 

Ordningen supplerer inntekten til pensjonisthusstander slik at den kommer opp til 

fattigdomsgrensen. Ytelsen gitt under denne ordningen og husstandens samlede 

inntekt skal sammenlagt ikke overstige denne grensen. I denne forbindelse blir inntekt 

for alle medlemmer i husstanden regnet med, herunder ektefelle, barn og eventuelt 

andre personer som bor under samme tak. 

Ytelse ved alvorlig motorisk funksjonshemming 

Det utbetales en ytelse på EUR 350 per måned. 

Pleieordning for kvadriplegiske personer 

Det utbetales en ytelse på EUR 854,30 per måned. 

Pleieordning for paraplegiske personer 

Det utbetales en ytelse på EUR 333,43 per måned. 
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Spesiell støtte til blinde 

Det utbetales en ytelse på EUR 316,37 per måned (beløpet varierer med den årlige 

indeksreguleringen). 

Støtte til bevegelseshemmede  

Det utbetales et beløp på: 

 EUR 51 per måned til personer med alvorlig bevegelseshemming i bena, og som 

jobber eller studerer 

 EUR 102 per måned til blinde som jobber eller studerer 

 EUR 102 per måned til personer med kvadriplegi (uavhengig av hvorvidt 

vedkommende jobber eller studerer) 

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Lov om offentlig bistand og offentlige tjenester 

Loven om offentlig bistand og offentlige tjenester håndheves av sosialvelferdsetaten. 

Personer kan søke om offentlig bistand ved lokale sosialkontorer. Søknaden vil bli 

behandlet av en saksbehandler, som først undersøker at søknaden er korrekt utfylt, 

og at søkeren har levert inn all nødvendig dokumentasjon. Søkeren blir underrettet 

hvis søknaden er ufullstendig. Hvis søknaden er korrekt, foretar saksbehandleren et 

hjemmebesøk hos søkeren og gjør en sosioøkonomisk vurdering av søkerens situasjon 

og familie, beskriver behovene osv. Samtidig undersøker saksbehandleren søkerens 

økonomiske situasjon (gjennom kredittinstitusjoner, nasjonale eiendomsregistre osv.). 

Hvis personen har havnet i den aktuelle situasjonen på grunn av arbeidsløshet og det 

ikke foreligger noen andre omstendigheter (for eksempel helseproblemer), må 

søkeren dokumentere at han eller hun er arbeidssøkende og registrert hos 

arbeidsformidlingen. Før endelig tilkjenning av offentlig bistand undersøker 

saksbehandleren også om søkeren mottar noen trygdeytelser som skal trekkes fra den 

offentlige bistanden. 

Lov om sosialpensjon 

Loven om sosialpensjon håndheves av trygdeetaten underlagt arbeids- og 

trygdedepartementet. En søknad må fylles ut og vedlegges de nødvendige attester. 

Hvis søknaden godkjennes, får mottakeren tilsendt en årlig attest som han eller hun 

må bruke for å underrette etaten om eventuelle endringer i omstendigheter som kan 

være av betydning. Søknaden behandles av trygdeetatens lokal- og distriktskontorer. 

Støtteordningen for pensjonisthusstander med lav inntekt 

For å motta ytelser under støtteordningen for pensjonisthusstander med lav inntekt 

må personen fylle ut en søknad og legge ved de nødvendige attester. For husstander 

som består av personer under 70 år, må det sendes inn søknad hvert år. 

Andre ytelser 

De øvrige ytelsene (ytelse ved alvorlig motorisk funksjonshemming, pleieordning for 

kvadriplegiske/paraplegiske personer, spesiell støtte til blinde og støtte til 

bevegelseshemmede) forvaltes av enheten for sosial inkludering av 

funksjonshemmede, som er underlagt arbeids- og trygdedepartementet. 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Alle som har lovlig opphold på Kypros, har rett til langtidspleie hvis de ikke har 

tilstrekkelige ressurser til å oppfylle sine spesielle pleiebehov. Systemet med 

langtidspleie er behovsbasert og ikke obligatorisk. Bare personer som har rett til 

offentlig bistand, kan få tilkjent kostnadsfri langtidspleie (dvs. eldre, 

funksjonshemmede, vanskeligstilte familier). Det kreves ikke noen minste trygdetid. 

Vurderingen av pleiebehov er basert på søkerens individuelle behov. En saksbehandler 

gjør en vurdering og utarbeider en personlig pleieplan (for eksempel pleietype og -

hyppighet) i samsvar med gjeldende lovgivning. 

 

Ved evaluering av søkerens pleiebehov blir det tatt hensyn til følgende faktorer: 

 graden av uførhet og funksjonsevne, dvs. søkerens evne til å oppfylle sine 
personlige behov (personlig hygiene, husarbeid, matlaging, legebesøk osv.) 

 hvorvidt det eksisterer et familienettverk 

 hvilken type pleie søkeren ønsker 

 

Hvor ofte det er behov for en ny vurdering, avhenger av mottakernes individuelle 

behov. Saksbehandleren som er ansvarlig for en ny vurdering, tar hensyn til 

situasjonen til hver enkelt mottaker, legerapporter og hvor hyppig tjenestene er 

påkrevd. 

 

Offentlig bistand gis ikke i følgende tilfeller: 

 Hvis formuen eller oppsparte midler beløper seg til over EUR 3417 for en 

enkeltperson og EUR 1709 for hvert familiemedlem som forsørges. Familien sett 

under ett skal ikke ha formue eller oppsparte midler som til sammen overstiger 
EUR 8543. Søkerens egen bolig, der han eller hun bor, regnes ikke med. 

 Hvis søkeren har overført aktiva til andre personer til en verdi på over 
EUR 17 086. 

 Hvis søkeren eier annen eiendom enn boligen der han eller hun bor. 

 Hvis søkerens bolig kan benyttes på en måte som ville øke søkerens inntekt. 

 

Enkelte kategorier av inntekt og aktiva er unntatt. 

Hva dekkes? 

Langtidspleie omfatter både naturalytelser og kontantytelser. Søkeren kan velge den 

type pleie (kontant- og/eller naturalytelser) som han eller hun har behov for. 

Hyppigheten av pleie i hjemmet eller på dagsenter samt behovet for pleie på 

institusjon baseres på den enkeltes behov. Pleietjenestene omfatter pleie i hjemmet, 

pleie på dagsenter, pleie på institusjon og fjernpleie, og tjenestene kan ytes av staten, 

ikke-statlige organisasjoner og private kommersielle foretak. 

 

Uformell pleie blir i hovedsak gitt av ektefelle/partner, andre personer i husstanden, 

pårørende og naboer. Private hjemmepleiegivere (herunder pårørende) kan få delvis 

eller full kompensasjon fra det offentlige. Ved bruk av uformelle pleiegivere inngås en 

avtale mellom sosialvelferdsetaten, personen som er i behov av pleie, og pleiegiveren. 
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En annen kategori er ”hjemmehjelpere”, som kan være enhver person som har lovlig 

opphold på Kypros. De fleste hjemmehjelpere kommer fra tredjeland. Hjemmehjelpere 

har ansettelsesavtale med den personen som har behov for pleie i hjemmet. 

Sosialvelferdsetaten betaler lønn og trygdeavgifter, men avtalen er inngått mellom 

hjemmehjelperen og den enkelte. 

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

Kypros har ikke en egen ordning for langtidspleie. Langtidspleie organiseres sentralt 

av sosialvelferdsetaten. Tjenestene ytes gjennom seks distriktskontorer rundt omkring 

på Kypros. De reguleres av lovgivningen om offentlig bistand og offentlige tjenester og 

er basert på en filosofi om sosialbistand (behovsbasert rett). Langtidspleie finansieres 

over statsbudsjettet. På lokalplanet finnes det dessuten programmer for langtidspleie i 

regi av ikke-statlige organisasjoner. 
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante europeiske institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, 

som finnes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory 

 

Trygdeetaten 

(Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Hovedkontoret 

Lord Byron Avenue 7 

1465 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/sid 

E-post: sfloridou@sid.mlsi.gov.cy 

apsara@sid.mlsi.gov.cy 

 

Trygdeetaten 

Seksjonen for EU-saker og internasjonale forhold  

7 Lord Byron Avenue 

1465 Nicosia 

Kypros 

Tlf. +357 22401809 eller +357 22401670 

Faks +357 22401664 

E-post: interrel@sid.mlsi.gov.cy 

http://www.mlsi.gov.cy/sid 

 

Sosialvelferdsetaten 

(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) 

63 Prodromou 

1468 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/sws 

E-post: gantoniou@sws.mlsi.gov.cy 

 

Enheten for sosial inkludering av funksjonshemmede 

(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) 

1430 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/dsid 

E-post: mfiti@dsid.mlsi.gov.cy 

 

Enheten for tilskudd og ytelser 

(Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) 

1489 Nicosia 

http://www.mof.gov.cy 

E-post: grants@mof.gov.cy 

 

Helsedepartementet 

10 Markou Drakou  

1040 Nicosia 

http://www.moh.gov.cy 

E-post: emakrigiorgi@moh.gov.cy 

 

Helsedepartementet 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.mlsi.gov.cy/sid
mailto:sfloridou@sid.mlsi.gov.cy
mailto:apsara@sid.mlsi.gov.cy
mailto:interrel@sid.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/sid
http://www.mlsi.gov.cy/s
mailto:gantoniou@sws.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/d
http://www.mof.gov.cy/
mailto:grants@mof.gov.cy
http://www.moh.gov.cy/
mailto:emakrigiorgi@moh.gov.cy
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Avdelingen for pasientmobilitet 

10 Markou Drakou Street, 

1448 Nicosia 

Kypros 

Tlf. +357 2240 020-7, +357 2230 535-4, +357 2240 019-6 

Faks +357 2230 534-6 

E-post: tpieri@moh.gov.cy 

http://www.moh.gov.cy 

 

Finansdepartementet 

Enheten for tilskudd og ytelser 

1489 Nicosia 

Kypros 

Tlf. +357 2280 400-0, +357 2280 405-0, +357 2280 405-4, +357 2280 402-0 

Faks +357 2266 805-6 

E-post: grants@mof.gov.cy 

http://www.mof.gov.cy 

 

 

 

mailto:tpieri@moh.gov.cy
http://www.moh.gov.cy/
mailto:grants@mof.gov.cy
http://www.mof.gov.cy/

