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Θέμα:  Τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τους εράνους 
 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για πληροφόρηση του κοινού για τους παράνομους 

εράνους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, καταγράφουμε 

κάποια χρήσιμα σημεία του Περί Διενέργειας Εράνων Νόμου τα οποία πρέπει 

να γνωρίζει το κοινό ώστε να ελέγχει τη νομιμότητα των εράνων όταν το 

προσεγγίζουν ερανιστές. 

1. Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ως έρανος; 

Έρανος είναι οποιαδήποτε έκκληση προς το κοινό ή ομάδα του κοινού, 

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 και, ή με έκκληση ρητώς ή σιωπηρώς, σε οδούς ή σε 

άλλους δημόσιους τόπους, να καταβάλει με ή χωρίς αντιπαροχή, 

χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρήματα, για κάποιο 

φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό σκοπό, καθώς και για 

ανέγερση μνημείων.  

2. Επιτρέπονται οι οδικοί έρανοι;  

Νοουμένου ότι θα έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια από την κατά 

περίπτωση αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση) 

επιτρέπονται σε οποιαδήποτε οδό, πλατεία, μονοπάτι, ανοικτό τόπο, ή 

χώρο στον οποίο το κοινό έχει δικαίωμα διόδου, αλλά απαγορεύονται 

ρητά στα φώτα τροχαίας, ή όταν οι ερανιστές εμποδίζουν την τροχαία 

κίνηση, παρεμποδίζεται το δημόσιο οδικό δίκτυο, κτλ. 

 

3. Επιτρέπονται οι έρανοι με επισκέψεις από οικία σε οικία; 

Απαγορεύονται οριστικά οι έρανοι από οικία σε οικία μετά την 

παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

Νόμου (δηλαδή μετά από την 1/6/17).  Από την 1/6/14 μέχρι την 1/6/17 

έρανος από οικία σε οικία μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.  Έρανοι με 

επισκέψεις σε τόπους εργασίας επιτρέπονται. 
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4. Πώς ελέγχουμε εάν έρανος είναι νόμιμος και έχει άδεια; 

 Πριν ο πολίτης δώσει χρήματα για δραστηριότητα εράνου πρέπει 

να ζητά να δει την άδεια του εράνου, η οποία εκδίδεται από την 

κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών (Υπουργείο Εσωτερικών ή 

Επαρχιακή Διοίκηση) ή το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης των 

ερανιστών (που πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον αδειούχο 

διοργανωτή και σφραγισμένο από την αρμόδια Αρχή Αδειών). 

 Με σκοπό την επιβεβαίωση της ισχύος και της αυθεντικότητας 

της άδειας εράνου, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται και την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία έχει αναρτημένο 

Επικαιροποιημένο Κατάλογο με όλες τις σε ισχύ εκδοθείσες άδειες 

εράνου στη Δημοκρατία, όπου διευκρινίζεται ο φορέας που 

αδειοδοτήθηκε, ο σκοπός, ο τρόπος καθώς και ο χρόνος 

διεξαγωγής του εράνου. 

 Σε περίπτωση εράνου με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα 

ή έγγραφα, το κείμενο των επιστολών, ανακοινώσεων, ή άλλων 

εντύπων ή εγγράφων αυτά πρέπει να κοινοποιούνται προς την 

κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών και σχετική αναφορά 

πρέπει να υπάρχει σ’ αυτά τα έγγραφα.  Συγκεκριμένα όλα τα πιο 

πάνω πρέπει να έχουν γραπτή αναφορά ότι εξασφαλίστηκε 

άδεια από την Αρχή Αδειών και τον αριθμό της άδειας. 

 

5. Τι πρέπει να ελέγχουμε στην άδεια; 

 Ότι είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση 

αρμόδιας Αρχής Αδειών (Υπουργείο Εσωτερικών ή Επαρχιακή 

Διοίκηση). 

 Ότι ο έρανος διεξάγεται την περίοδο, στην περιοχή και με τον τρόπο 

που αναγράφεται στην άδεια.  

 Ότι το έμβλημα/σήμα που χρησιμοποιείται για τον έρανο είναι το ίδιο 

με αυτό της άδειας. 

 

6. Τι πρέπει να ελέγχουμε για τους ερανιστές; 

 Πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή προσώπων 

κάτω των 16 ετών, στη διενέργεια εράνου. 

 Ο ερανιστής πρέπει να έχει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης 

υπογραμμένο από τον διοργανωτή.  Η έγκριση άδειας του διοργανωτή 

είναι αναρτημένη στον ειδικό επικαιροποιημένο κατάλογο εγκεκριμένων 

εράνων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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 Ότι ερανιστές ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, έχουν γραπτή συγκατάθεση 

των γονέων ή κηδεμόνων τους.  Εάν υπάρχει υποψία ότι δεν υπάρχει 

σχετική συγκατάθεση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την κατά 

περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.  

 

7. Τι άλλα αποδεικτικά πρέπει να ζητούμε; 

 Απόδειξη παραλαβής από τον διοργανωτή ή τον ερανιστή.  

 

8. Πότε η πώληση περιοδικών, εντύπων ή αντικειμένων συνιστά 

έρανο; 

Η πώληση περιοδικών, εντύπων ή άλλων αντικειμένων από 

οργανωμένους φορείς που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ταμείου τους 

για αξιοποίηση για φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό σκοπό, 

καθώς και για την ανέγερση μνημείων, συνιστά έρανο και επομένως 

πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις του νόμου για τους εράνους.  

9. Καταγγελία 

Όταν διαπιστώσουμε ή όταν έχουμε την υποψία ότι έρανος δεν είναι 

νόμιμος πρέπει να το καταγγέλλουμε άμεσα στην Αστυνομία και να 

ενημερώνουμε το ΠΣΣΕ.   

 

Διοικούσα Επιτροπή 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 

 

 

 

 

 

 

 


