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Τι πρέπει να γνωρίζουμε! 

Έρανος σημαίνει έκκληση προς το κοινό για:

•  καταβολή χρημάτων (ή άλλων περιουσιακών στοιχείων),  
με ή χωρίς αντιπαροχή,

•  οποιοδήποτε φιλανθρωπικό, αγαθοεργό/θρησκευτικό, 
περιβαλλοντικό και/ή φιλοζωικό σκοπό, ή/και για ανέγερση 
μνημείων.

Δεν περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εράνου εντός θρησκευτικών ιδρυμάτων ή/και στον 
περίβολό τους.

Ο ερανιστής είναι το πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί την έκκληση για έρανο.

Έρανος διεξάγεται:

•  με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα ή μέσω του 
ταχυδρομείου, του τύπου, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου,  
της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  
του διαδικτύου ή σε τόπο εργασίας,

•  με έκκληση ρητά ή σιωπηρά, 

•  σε δρόμους, πλατείες, μονοπάτια ή σε άλλους δημόσιους χώρους,

•  στον περίβολο των ναών (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον  
εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής).

Οι νόμιμοι έρανοι έχουν άδεια από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών

Αρμόδια Αρχή Αδειών:

•  για εράνους που διεξάγονται σε παγκύπριο επίπεδο  
είναι ο Υπουργός Εσωτερικών.

•  για εράνους που διεξάγονται σε τοπικό/επαρχιακό επίπεδο  
είναι ο Έπαρχος.

Δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από την Αρχή Αδειών σε κηδείες (είσπραξη εισφορών 
στον περίβολο των ναών) εφόσον οι οικείοι του αποθανόντος εκφράσουν γραπτώς την 
επιθυμία τους στην αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή, καθορίζοντας τον αποδέκτη των 
εισφορών, και εφόσον εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής.

Κατάλογο με τους εγκεκριμένους εράνους μπορείτε να βρείτε εδώ:  
http://www.moi.gov.cy



Απαγορεύεται:

•  η διεξαγωγή εράνων στα φώτα τροχαίας

•  η παρεμπόδιση της τροχαίας κίνησης

•  η παρεμπόδιση προσώπων που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο 
ή δημόσιους χώρους 

•  ο εκφοβισμός ή η άσκηση πίεσης/πρόκληση ενόχλησης σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός εράνου

•  η διενέργεια εράνου έναντι αμοιβής ή προμήθειας από οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, εκτός κατόπιν έγκρισης  
του Υπουργού Εσωτερικών

•  η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι.

Ποινές:

•  πρόστιμο μέχρι €10.000 ή/και φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια 
για πρόσωπο που διοργανώνει έρανο χωρίς άδεια

•  πρόστιμο μέχρι €5.000 ή/και ποινή φυλάκισης μέχρι έναν 
χρόνο για τον ερανιστή 

Ελέγχουμε ότι… 
Η άδεια εράνου περιλαμβάνει τουλάχιστον:

4  το όνομα και τη διεύθυνση του διοργανωτή, τον σκοπό, τον τρόπο και 
τον τόπο διενέργειας του εράνου

4  τον αριθμό των ερανιστών 

4  την περίοδο ισχύος της άδειας

4  το σχήμα του εμβλήματος/σήματος που θα χρησιμοποιηθεί

4  την υπογραφή του Προέδρου της Αρχής Αδειών  
(Η άδεια μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικούς όρους της Αρχής Αδειών) 

O ερανιστής πρέπει:

4  να κατέχει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης υπογραμμένο από τον 
διοργανωτή, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο ερανιστής είναι ένοχος 
αδικήματος 

4  να είναι άνω των 16 ετών

Zητάμε να πάρουμε: 

4  απόδειξη είσπραξης

Εάν διαπιστώσουμε ή όταν έχουμε την υποψία ότι ένας έρανος δεν είναι νόμιμος, 
καταγγέλλουμε στην Αστυνομία  

(Τοπικό Αστυνομικό Σταθμό ή στη Γραμμή του Πολίτη στο τηλέφωνο 1460).



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

σε συνεργασία με την

Αστυνομία Κύπρου

ΓΤΠ 201/2021-5.000 αντίτυπα
Eκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: RPM Lithographica Ltd

www.police.gov.cy l www.cypruspolicenews.com l www.volunteerism-cc.org.cy


