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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ   

APPLICATION FOR MAIL REDIRECTION 
 

Ονοματεπώνυμο αιτητή: 
Name of applicant: 

 

  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Contact phone no: 

  

  

Παρακαλώ όπως όλη η αλληλογραφία που απευθύνεται σε μένα και σε οποιοδήποτε από τα επιπρόσθετα άτομα που 
περιλαμβάνονται σε αυτή την αίτηση και τα οποία κατοικούν στην ίδια διεύθυνση, να προωθείται από την παλιά στη νέα διεύθυνση 
όπως αναφέρεται πιο κάτω: 
 

Kindly redirect, from my old address to the new one, all mail addressed to me and to any additional person as indicated below who 
reside at the same address: 
  

Επιπρόσθετο άτομο 1: 
Name of additional person 1: 

 

  

Επιπρόσθετο άτομο 2: 
Name of additional person 2: 

 

  

Επιπρόσθετο άτομο 3: 
Name of additional person 3: 

 

  

Επιπρόσθετο άτομο 4: 
Name of additional person 4: 

 

  

ΠΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / OLD ADDRESS:  
  

Οδός ή Ταχ. Θυρίδα:  
Street or P.O. Box: 

 

  

Ταχυδρομικός κώδικας: 
Postal code: 

 
Δήμος ή κοινότητα: 
Municipality or community: 

 

  

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / NEW ADDRESS:  
  

Οδός ή Ταχ. Θυρίδα:   
Street or P.O. Box:  

 

  

Ταχυδρομικός κώδικας: 
Postal code:  

 
Δήμος ή κοινότητα:  
Municipality or community: 

 

  

Να παραδίδεται από: 
To be delivered as from: 

 
Μέχρι: 
To: 

 
στη νέα μου διεύθυνση  
to my new address 

  

   
Τα τέλη (€10) να επικολληθούν εδώ σε γραμματόσημα 

Charges (€10) to be affixed here in stamps 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ημερομηνία: 
Date: 

 

  

Υπογραφή αιτητή: 
Applicant´s signature: 

 

  

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους παροχής της υπηρεσίας προώθησης αλληλογραφίας  
I have read and I accept the terms and conditions of the redirection service 
 

Σημείωση/Note: Η προώθηση αλληλογραφίας ισχύει για περίοδο μέχρι 6 μήνες/The redirection is valid for a maximum 
period of 6 months 
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Όροι για προώθηση αλληλογραφίας (Redirection) 

1. Η αίτηση για προώθηση αλληλογραφίας μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη 

μορφή σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ή ηλεκτρονικά από την 

ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων www.cypruspost.post, με 

πρόσβαση μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης «Αριάδνη».  

2. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά, ο αιτητής λαμβάνει 
ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 

δηλωμένη στην «Αριάδνη», νοουμένου ότι η πληρωμή έχει 

διεκπεραιωθεί επιτυχώς.  

3. Η περαιτέρω προώθηση αλληλογραφίας έχει μέγιστη διάρκεια έξη (6) 

μήνες. 

4. Η προώθηση αλληλογραφίας ξεκινά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

5. Η αίτηση υποβάλλεται εκ μέρους του αιτητή καθώς και των 

επιπρόσθετων ατόμων που αναγράφονται στην αίτηση. 

6. Ο αιτητής δηλώνει υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 

για ψευδή δήλωση, ότι πέραν της δικής του, αιτείται την προώθηση 

αλληλογραφίας για τα επιπρόσθετα άτομα που αναγράφονται στην 
αίτηση και τα οποία (α) έχουν δώσει την σαφή συγκατάθεσή τους ή/και 

(β) είναι κάτω των 16 ετών και είναι ο γονιός ή ο νόμιμος κηδεμόνας 

τους ή/και (γ) είναι εξουσιοδοτημένος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να 

υποβάλει αίτηση εκ μέρους τους. Υποβάλλοντας την αίτηση, ο αιτητής 

επιβεβαιώνει ότι έχει το δικαίωμα ή/και την εξουσιοδότηση να υποβάλει 

αίτηση για προώθηση αλληλογραφίας εκ μέρους των ατόμων αυτών.  
7. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την 

προσκόμιση οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την 

εγκυρότητα της αίτησης ή/και την ταυτότητα του αιτητή ή/και την 

εξουσιοδότηση των επιπρόσθετων ατόμων.  

8. Σε περίπτωση που τα Κυπριακά Ταχυδρομεία λάβουν από οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο μέρος ένσταση στην υλοποίηση της προώθησης 
αλληλογραφίας, έστω και μετά την έναρξή της, αυτή θα ανασταλεί για 

περίοδο μέχρι 10 εργάσιμες μέρες μέχρι τη διερεύνηση του θέματος.  

9. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η παράδοση της 

αλληλογραφίας στη νέα διεύθυνση, αυτή θα επιστρέφεται στον 

αποστολέα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση της νέας 

διεύθυνσης. 
10. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την 

προώθηση της αλληλογραφίας για οποιοδήποτε λόγο κρίνουν σκόπιμο. 

Για παράδειγμα, πιθανοί λόγοι είναι: αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι ο 

αιτητής ή/και οποιαδήποτε επιπρόσθετα άτομα αναφέρονται στην αίτηση 

δεν κατοικούν στην παλιά διεύθυνση, δεν προσκομιστούν από τον 
αιτητή επιπρόσθετα στοιχεία εφόσον ζητηθούν, υπάρχει εύλογη υποψία 

ότι τα στοιχεία δεν είναι γνήσια, υπάρχει εύλογη υποψία ότι ο αιτητής 

έχει προβεί σε ψευδή δήλωση, αν η προώθηση της αλληλογραφίας είναι 

τεχνικά αδύνατη κ.α. 

11. Σε περίπτωση που η προώθηση της αλληλογραφίας δεν είναι δυνατή ή 

δεν εγκριθεί από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ο αιτητής θα ειδοποιηθεί 
είτε με επιστολή είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

έχει δηλώσει (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής), ενώ το τέλος που 

έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.  

12. Σε περίπτωση που ο αιτητής ή οποιοδήποτε από τα επιπρόσθετα άτομα 

που αναφέρονται στην αίτηση επιθυμούν τη διακοπή της προώθησης 

αλληλογραφίας, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση καταβάλλοντας το 
ανάλογο τέλος.  

13. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί την παράταση της αρχικής 

περιόδου προώθησης της αλληλογραφίας, χωρίς ο συνολικός χρόνος 

προώθησης να ξεπερνά τους έξη (6) μήνες, θα πρέπει να ειδοποιήσει 

γραπτώς τα Κυπριακά Ταχυδρομεία στη διεύθυνση: 

 
Κυπριακά Ταχυδρομεία 

1900 Λευκωσία 

ή με φαξ: 22304154 

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: registry@dps.mcw.gov.cy 

 

14. Δεν μπορεί να γίνει προώθηση αλληλογραφίας για αντικείμενα των 
οποίων η παραλαβή γίνεται από Ταχυδρομικά Γραφεία (πχ. δέματα, 

συστημένη αλληλογραφία κτλ.).   

15. Ο χρόνος παράδοσης της αλληλογραφίας μπορεί να επιμηκυνθεί σε 

περίπτωση που γίνεται προώθησή της σε άλλη διεύθυνση. 

16. Προώθηση αλληλογραφίας μπορεί να γίνει σε διεύθυνση του 

εξωτερικού, με περιορισμούς. Δεν μπορεί να γίνει προώθηση σε 
ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα ενώ ισχύουν 

περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος των αντικειμένων. 

17. Ο αιτητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά 

προκληθεί σε τρίτους ή/και για οποιαδήποτε απαίτηση εγερθεί εναντίον 

των Κυπριακών Ταχυδρομείων και η οποία έχει προκληθεί από ψευδή 

δήλωση ή/και απόκρυψη στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης 
προώθησης αλληλογραφίας.  

18. Η προώθηση της αλληλογραφίας πιθανόν να ανασταλεί προσωρινά ή να 

τερματιστεί όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

19. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται με την αίτηση 

προώθησης αλληλογραφίας τηρούνται σε αρχείο αποκλειστικά για την 

παροχή και τη διάρκεια της υπηρεσίας.  
 

Οι παρόντες όροι υπερισχύουν και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους 

όρους ίσχυαν μέχρι σήμερα. 

Terms and conditions for the redirection service 

1. The application for mail redirection can be submitted in printed form at any 

Post Office or electronically at the official website of Cyprus Post 

www.cypruspost.post, through the “Ariadni” Government Gateway Portal 

Government.  

2. In case that the application will be submitted electronically, the applicant 
will be notified using the e-mail address registered in “Ariadni”, provided 

that the payment was successful.  

3. The maximum redirection period is six (6) months.  

4. The redirection starts within five (5) working days from the submission of 

the application.  

5. The application is submitted by the applicant and on behalf the additional 
persons named therein.  

6. The applicant declares and confirms that in addition to his/her own 

application, he/she submits the redirection of mail for the additional 

persons who have (a) explicitly given their consent and/or (b) are under 16 

years of age and the applicant is their parent or legal guardian and/or (c) is 

authorized in any other way to submit the application on their behalf. By 
submitting this application, the applicant confirms that he/she has the legal 

right and/or the explicit consent of the additional persons to submit the 

application on their behalf.  

7. Cyprus Post reserve the right to request additional evidence concerning the 

validity of the application and/or the identity of the applicant and/or the 

authorization of the additional persons.  
8. In case that Cyprus Post receive by any party concerned, an objection 

regarding the implementation of the redirection of mail, even after its 

commencement, this will be suspended for a period of up to ten (10) 

working days until the issue is investigated.   

9. In case that the delivery of mail to the new address is impossible for any 

reason whatsoever, the mail will be returned to the sender, and 
consequently the new address of the applicant will be revealed.  

10. Cyprus Post reserve the right to refuse the mail redirection for any reason 

they deem necessary. For example, possible reasons are: there are reasons 

to believe that the applicant and/or any of the additional persons do not 

reside at the old address, the applicant does not submit additional evidence 

if so requested, there is reasonable doubt as regards the validity of the 
information provided, there is reasons to believe that the applicant has 

made false declaration, the redirection is not possible for technical reasons 

etc.  

11. In case the redirection of mail is either not possible or not approved by 

Cyprus Post, the applicant will be notified in writing by post or to the e-mail 
address in the application. The redirection fee is not refundable.  

12. In case the applicant or any of the additional persons contained in the 

application wish to terminate the redirection, they need to submit a new 

application and pay the relevant fee.  

13. In case that the applicant wishes to prolong the initial duration of the 

redirection, within the total period of six (6) months, must notify Cyprus 
Post in writing:  

 

Cyprus Post  

1900 Lefkosia 

Or by fax: 22304154 

Or by e-mail: registry@dps.mcw.gov.cy 
 

14. Redirection is not possible for postal items which are collected at a Post 

Office (for example parcels, registered mail).   

15. The delivery time may be longer when mail is redirected to another 

address. 

16. Redirection of mail to a foreign address is possible under restrictions and 
conditions. Postal items containing goods cannot be redirected and 

furthermore, there are restrictions as regards the size of the items.  

17. The applicant is solely responsible and liable for any damages caused to 

third parties and/or indemnifies Cyprus Post for any claim raised against 

them as a result of false declaration and/or failure to disclose information at 

the time of submitting the application for the redirection of mail.  
18. The redirection of mail may be suspended or terminated in case of force 

majeure. 

19. The data of personal nature submitted in the application are maintained 

exclusively for and during the provision of the service.  
 

The present conditions replace and/or prevail over all the conditions in use 

to date.  In case of discrepancy between the English and the Greek text, 

the text in Greek prevails.  

 

 

http://www.cypruspost.post/
http://www.cypruspost.post/
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