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(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) 

Αξ. Αίηεζεο ΔΣ……..… 

 

 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

(Έληππν ΔΣ.1) 
Ζκ. Παξαιαβήο: 

 

……………………….. 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 
 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 
 

 
Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηηο πίζω ζειίδεο ηνπ εληύπνπ. 

Να ζπκπιεξώζεηε κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα όζα ζηνηρεία εθαξκόδνληαη 
 

 
ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ 

(Να κε ζπκπιεξωζεί από ηνπο αηηεηέο) 
 

ΔΣ    -    Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη 

Ζκεξ.: ……………....…Τπνγξαθή:.…………………….….… 

ΔΜΟ  -  Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη 

Ζκεξ.: …………..…......Τπνγξαθή:………………………….…. 

Παξαηεξήζεηο: …………………………………………….…… 

……………………………………………………..…….….…… 

Παξαηεξήζεηο: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
 
 

1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ (λα ζπκπιεξσζεί φηη εθαξκφδεηαη) 

          Αξ. Σαπηφηεηαο           
Αξ. Κνηλ. 
Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ) 

          Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC)  

Αξ. Γηαβαηεξίνπ   

 

 

          

 

Υψξα 
Έθδνζεο  

 

             

 

Όλνκα                                
 

Δπίζεην                                
 

Τπεθνφηεηα                                
 

  /   /     Ζκεξ. Γέλλεζεο   

Ζι. Σαρπδξνκείν                                

 

        Σειέθσλν ζηαζεξφ                   Σειέθσλν θηλεηφ 

 

Άγακνο/ε  πδψ  Έγγακνο/ε  Γηαδεπγκέλνο/ε Υήξνο/α   χδπγνο πνπ θεξχρζεθε ζε αθάλεηα  
 

Γειώζηε θαηά πόζν αηηείζηε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:    ΝΑΗ    ΟΥΗ      
 
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζύδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ 
εμαξηώκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε από γάκν είηε εθηόο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κόλνο ιόγσ ηνπ όηη είλαη άγακνο, 
ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηόηη έλαο από ηνπο δύν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα από ην δηθαζηήξην. 
 
εκεηώλεηαη όηη ν δηθαηνύρνο επηδόκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία ζε 
πεξίπησζε ζύλαςεο  γάκνπ ή ζπκβίσζεο, εληόο ελόο κελόο από ηελ αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ζην εμσηεξηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ηνπ ελόο κελόο.  
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΗΣΖΣΖ / ΑΗΣΖΣΡΗΑ 

Απηνηειψο εξγαδφκελνο  
Άλεξγνο/ε εγγεγξακκέλνο/ε ζηε Γεκφζηα 
Τπεξεζία Απαζρφιεζεο 

 

Μηζζσηφο   πληαμηνχρνο  

Δπάγγεικα θαηά ην 2014 

………………………………………………………………..  
Άιιν   ……………………………………………..  
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Παξαθαιώ δειώζηε κε √ αλ ν/ε ζύδπγνο δηακέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία καδί ζαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΕΤΓΟΤ (λα ζπκπιεξσζεί φ,ηη εθαξκφδεηαη) 

          Αξ. Σαπηφηεηαο           
Αξ. Κνηλ. 
Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ) 

          Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC)  

Αξ. Γηαβαηεξίνπ   

 

 

          

 

Υψξα 
Έθδνζεο  

 

             

 

Όλνκα                                
 

Δπίζεην                                
 

Τπεθνφηεηα                                
 

  /   /     Ζκεξ. Γέλλεζεο   

Ζι. Σαρπδξνκείν                                

 

        Σειέθσλν ζηαζεξφ                   Σειέθσλν θηλεηφ 

  

ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΕΤΓΟΤ 

Απηνηειψο εξγαδφκελνο  
Άλεξγνο/ε εγγεγξακκέλνο/ε ζηε Γεκφζηα 
Τπεξεζία Απαζρφιεζεο 

 

Μηζζσηφο   πληαμηνχρνο  

Δπάγγεικα θαηά ην 2014 

………………………………………………………………..  
Άιιν   ……………………………………………..  

3.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

                                  Οδφο  

    Αξηζκφο     Γηακ.                 Όλνκα 
Κηεξίνπ 

                                  Γήκνο / 
Κνηλφηεηα 

 

Σαρ. Κψδ.     
 

                 Δπαξρία 

     Σαρ. Θπξ. 

 

    Σαρ. Κσδ.  

4.  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑΜΟΝΖ 

Γειψζηε θαηά πφζν ε νηθνγέλεηά ζαο έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο αίηεζεο:  ΝΑΗ    ΟΥΗ      

Αλ ε νηθνγέλεηα δηέκελε ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δειψζηε ην θξάηνο δηακνλήο:.………………………. 

θαη ηελ εκεξνκελία άθημήο ζηελ Κχπξν:…………………………… 
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Τν επίδνκα ηέθλνπ παξαρωξείηαη ζηελ νηθνγέλεηα κόλν γηα ηνλ αξηζκό ηωλ άγακωλ εμαξηώκελωλ ηέθλωλ 

πνπ δνπλ καδί ηεο θάηω από ηελ ίδηα ζηέγε θαη ωο «εμαξηώκελα ηέθλα» νξίδνληαη ηα ηέθλα: 

 

 (α) ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ, 

 (β) ειηθίαο κέρξη 19 εηώλ, εθόζνλ θνηηνύλ ζε ζρνιείν Μέζεο Εθπαίδεπζεο,   

 (γ) ειηθίαο κέρξη 21 εηώλ, εθόζνλ ππεξεηνύλ ζηελ Εζληθή Φξνπξά,  

 (δ) αλεμάξηεηα από ειηθία, ηέθλα πνπ ζηεξνύληαη κόληκα ηεο ηθαλόηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο. 

 

 

 

5.  ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

Α/Α 
Αξ. Σαπηόηεηαο ή αξ. 
εγγξαθήο αιινδαπνύ 

(ARC) 

Όλνκα /  
Δπίζεην 

Ζκεξ. γέλλεζεο 

1   /   /   

 

                   

 

 

  /   /     

Καηάζηαζε 

(αλήιηθνο, καζεηήο, 
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε 

αλαπεξία) 

 

………………………………….. 

                   

 

 

2   /   /   

 

                   

 

 

  /   /     

Καηάζηαζε 

(αλήιηθνο, καζεηήο, 
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε 

αλαπεξία) 

 

………………………………….. 

                   

 

 

3   /   /   

 

                   

 

 

  /   /     

Καηάζηαζε 

(αλήιηθνο, καζεηήο, 
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε 

αλαπεξία) 

 

………………………………….. 

                   

 

 

4   /   /   

 

                   

 

 

  /   /     

Καηάζηαζε 

(αλήιηθνο, καζεηήο, 
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε 

αλαπεξία) 

 

………………………………….. 

                   

 

 

5   /   /   

 

                   

 

 

  /   /     

Καηάζηαζε 

(αλήιηθνο, καζεηήο, 
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε 

αλαπεξία) 

 

………………………………….. 

                   

 

 

6   /   /   

 

                   

 

 

  /   /     

Καηάζηαζε 

(αλήιηθνο, καζεηήο, 
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε 

αλαπεξία) 

 

………………………………….. 
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6. ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 

Να δεισζνύλ ηα εηήζηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κύπξν ή/θαη ην εμσηεξηθό θαη απνθηήζεθαλ 
θαηά ην 2014 γηα ηνλ αηηεηή/ηξηα, ηνλ/ηελ ζύδπγν θαη ηα εμαξηώκελα ηέθλα πνπ δνπλ ζηελ ίδηα θαηνηθία: 

ΓΔΝ δειψλνληαη νπνηαδήπνηε εηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο / επηδφκαηα / παξνρέο απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 

Πξφλνηαο, ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην Σακείν Αδεηψλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ 
Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη σθειήκαηα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ Πεξί Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ Νφκνπ, ηα νπνία ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη 
ζηα αξκφδηα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο. 

Δηήζηα Δηζνδήκαηα * Αηηεηή /Αηηήηξηαο πδύγνπ Σέθλσλ 

1. Δηζφδεκα απφ εξγαζία κηζζσηνχ (αθαζάξηζηεο απνιαβέο) 
(ζπκπεξ. 13

νπ
 θαη 14

νπ
 κηζζνχ) 

€ €  

2. Γηα ηνπο απηνηειψο εξγαδφκελνπο παξαθαιψ δειψζηε ην 
Λνγηζηηθφ Κέξδνο γηα ην έηνο 2014 

€ €  

3. Γψξα, θηινδσξήκαηα, πξνκήζεηεο θαη άιια 
€ €  

4. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε δεκφζηεο ή/θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο 
€ € € 

5. Σφθνη απφ: θαηαζέζεηο / νκφινγα / ρξεφγξαθα  
€ € € 

8. Γηαηξνθή απφ ππφρξεν πξφζσπν 
€ € € 

9. πληάμεηο απφ 

Δπαγγεικαηηθφ ρέδην 

(ζπκπεξ. Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ) 

Όλνκα επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ  

……………………………………. 

………………………………….… 

€ 

…………………… 

…………………… 

€ 

…………….…… 

………….……… 

 

10. πληάμεηο απφ Αηνκηθφ 
Αζθαιηζηηθφ / 
πληαμηνδνηηθφ ρέδην 
(εμαηξνπκέλνπ ηνπ Σακείνπ 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ)  

Όλνκα αζθαιηζηηθνχ ηδξχκαηνο  

………………..…..……………. 

………………………………..… 

€ 

…………………… 

…………………… 

€ 

…………….…… 

………….……… 

 

11. πληάμεηο / επηδφκαηα 
εμσηεξηθνχ 

Υψξεο εμσηεξηθνχ 
 

 ………………………………….. 

…………………………………... 

€ 

…………………… 

…………………… 

€ 

…………….…… 

………….……… 

 

12. Υνξεγία γηα Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ή/θαη Απφθηεζε 
Δξγαζηαθήο Πείξαο 

€ € € 

13. Δηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία (Δλνίθηα) 
€ € € 

14. Δπίδνκα Δλνηθίνπ 
€ €  

15. Οπνηνδήπνηε εηήζην εηζφδεκα απφ άιιε πεγή :      

…...………………………………………………………… 

€ € € 

 
*Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηπρφλ εηζφδεκα εξγαζίαο ηέθλνπ ην νπνίν 
ηπγράλεη ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ην επίδνκα ηέθλνπ, ε θνηηεηηθή ρνξεγία, ε θνηηεηηθή πξφλνηα θαη νη ππνηξνθίεο, θαζψο θαη 
επηδφκαηα/ρνξεγίεο ζε αλαμηνπαζνχληα άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξφληεο παζήζεηο (κε εμαίξεζε ην Διάρηζην Δγγπεκέλν 
Δηζφδεκα θαη ην Γεκφζην Βνήζεκα ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα).  
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7. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Να δεισζνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζηελ Κύπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθό ν 
αηηεηήο/αηηήηξηα, ν/ε ζύδπγνο θαη ηα εμαξηώκελα ηέθλα: 
 

 

7α. 
ΚΑΣΑΘΔΔΗ / ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ 

 (Να αλαθεξζνχλ ηα Αδεηνδνηεκέλα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα ζε Κχπξν θαη εμσηεξηθφ) 

Α/Α Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα Γηθαηνύρνο 
Σξέρνλ Τπόινηπν 

Λνγαξηαζκνύ                   
€ 

1    

2    

3    

4    

 

7β. 
ΜΔΣΟΥΔ/ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 

 (Ζ αμία ησλ κεηνρψλ/νκνιφγσλ/ρξενγξάθσλ λα δεισζεί ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία) 

Α/Α Δπσλπκία εηαηξείαο Γηθαηνύρνο Αξηζκόο  
Ολνκαζηηθή Αμία                                 

€ 

1     

2     

 

7γ. 
ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

(ηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο) 

 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΗΑΜΔΝΔΗ Ο ΑΗΣΖΣΖ 

Α/Α 

Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ 

(π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, 
θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, 
νηθόπεδν, ρσξάθη 

Ηδηνθηήηεο Γήκνο / Κνηλόηεηα Μεξίδην 
Αξ. 

Σεκαρίνπ 
Φύιιν/ρέδη

ν 

1       

2       

 
Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ 

(π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) 

1  

2  

3  

4  

5  

7δ. ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 

A/A 

Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ 

(π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, 
θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, 

νηθόπεδν, ρσξάθη) 

Ηδηνθηήηεο Υώξα / Πόιε Μεξίδην 
Αμία 

€ 

1      

2      

3      
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8. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ  
 

Να δεισζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα εκβάδεηαη ην επίδνκα 
Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο γίλεηαη απεπζείαο ζε πξνζσπηθφ ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο. 
Να κε ζσκπιερωζεί απφ φζνπο ην επίδνκά ηνπο ήδε εκβάδεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εθηφο εάλ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ. 

Δπσλπκία Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο(ΑΠΗ) ….………..………..…....……....................................................... 
 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN)   

C Τ                           
 

 

Να επηζπλαθζεί απαξαίηεηα βεβαίσζε Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ   
 
 

ΖΜΔΗΩΖ: Ο αηηεηήο/δηθαηνύρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία, νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ ζε θαηαβνιή 
επηδόκαηνο εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ αιιαγή. 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ φηη είκαη έλνρνο 
αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππφθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €40.000 ή ζε θπιάθηζε κέρξη 2 
ρξφληα ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί. Γλσξίδσ, επίζεο, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα αληηθαλνληθά 
ρσξίο λα ην δηθαηνχκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ. 

Ννείηαη φηη, ζε φηη αθνξά ην κέξνο 7 ηνπ εληχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ε 
ζπλνιηθή ηνπο αμία, εμ’ φζσλ θαιχηεξα γλσξίδσ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ έρσ ελψπηνλ κνπ, δειψλσ 
φηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €1.200.000, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αηηνχκαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (κέξνο 1 ηνπ εληχπνπ), δειψλσ 
ππεχζπλα φηη δηακέλσ κε ην/ηα εμαξηψκελν/α ηέθλν/α, κφλε/κφλνο κνπ ρσξίο ζχδπγν ή ζχληξνθν ή ζχκβην/α. Ωο 
πξνο ηνχην επηηξέπσ ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ή ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο αξρέο ηνπ 
Κξάηνπο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 

Γεζκεχνκαη φηη αλ ηα εηζνδήκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε αιιάμνπλ, ζα ελεκεξψζσ εληφο 1 κελφο ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξφλνηαο.  

Δμνπζηνδνηψ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ, λα επαιεζεχζεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε αληίζηνηρνπο αξκφδηνπο 
θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα, φζα απφ ηα 
ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε κνπ θξίλεη απαξαίηεην. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο/δήισζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλάςεηε ην Έληππν 
Δμνπζηνδφηεζεο (ΔΔΔ8), πιήξσο ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ αηηεηή, ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ελήιηθα εμαξηψκελα ηέθλα. 

εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε θαζψο θαη ην Έληππν Δμνπζηνδφηεζεο 
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή/θαη άιιεο 
παξνρήο ή/θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ή/θαη λα θαηαρσξεζνχλ ή/θαη λα δηαηεξνχληαη ζην Μεηξψν απηφ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ 
Νφκνπ (Ν.109(Η)/2014), φπσο ηζρχεη. 

 

 

Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο 

  /   /     ____________________ 
 
Τπνγξαθή αηηεηή/ηξηαο 

____________________ 
 
Τπνγξαθή ζπδχγνπ 

 

 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2001 (Ν.138(Η)/2001) 

Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη 

ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

(Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, Ν. 138(Η)/2001 φπσο ηζρχεη, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ. 

Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο. Σα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, κπνξνχλ λα 

αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

Δπίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη έρσ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 

138(Η)/2001, γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο (Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 

Πξφλνηαο). ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη ζρεηηθά κε ηε 

δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηψο ζηελ Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο. 
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ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 

Σα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ή ΑΓΓΛΗΚΑ. Όπνπ απηά εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Αληίγξαθα ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ 
γίλνληαη δεθηά, εθηφο αλ δεηείηαη  ην πξσηφηππν ή πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.   
 
Αλ έρεηε ζην παξειζφλ ππνβάιεη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ, αλαηξέμηε ζηε ηήιε 1 ηνπ πην θάησ πίλαθα 

πηζηνπνηεηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν απνδεηθηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε ην 2014. Αλ ε 
αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ή πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεηε λέα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο (π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ, 
θαηάηαμε ηέθλνπ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, αιιαγή ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) ηφηε πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ θαη ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά ηεο ηήιεο 2.  
 

1. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θάζε ρξόλν 2. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κόλν κηα θνξά 
 
Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε 
ηνπο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηήζηα 
εηζνδήκαηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (φπνπ ηζρχεη) 
μερσξηζηά: 
 
(α) γηα κηζζσηφ εξγαδφκελν, έλα απφ ηα αθφινπζα:  

 βεβαίσζε εξγνδφηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 10 ηνπ 
 εληχπνπ, 

   πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ (Δ.Πξ. 63), 
 
 (β) γηα κεηφρνπο ηδησηηθήο  εηαηξείαο, έλα απφ ηα 

 αθφινπζα:  

 βεβαίσζε κεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 10 
 ηνπ εληχπνπ,  

 θαηάζηαζε παξαθξαηήζεσλ έθηαθηεο ακπληηθήο 
 εηζθνξάο απφ κεξίζκαηα,  

 πηζηνπνηεηηθφ κεξίζκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζην 
 Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, 
 

(γ)  γηα απηνηειψο εξγαδφκελν, φηη ηζρχεη θαηά 
 πεξίπησζε:  

 αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο,  

 βεβαίσζε εηζνδήκαηνο απφ ινγηζηή/ειεγθηή, 
    
(δ) ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε εηζφδεκα ζην 

 εμσηεξηθφ, ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο 
 αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ην 2014 

 
 
 

 
(α) Γηα θάζε ηέθλν γηα ην νπνίν γίλεηαη αίηεζε γηα 
 επίδνκα ηέθλνπ: πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, 
 
(β) γηα ηέθλα ειηθίαο 18-21 εηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε 
 ζεηεία ηνπο: βεβαίσζε απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά 
 ζηελ  νπνία λα θαίλεηαη ε εκεξνκελία 
θαηάηαμήο ηνπο,  θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο 
 ζεηείαο ηνπο, 
 
(γ) γηα ηέθλα καζεηέο ειηθίαο 18-19 εηψλ: βεβαίσζε 
 θνίηεζεο απφ ην ζρνιείν ηνπο, 
 
(δ) γηα άγακα ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο 
 ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο: πξφζθαην 
 ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, 
 
(ε) γηα ηέθλα δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ή νξθαλά απφ ηνπο 
 δχν γνλείο: απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή έλνξθε 
 δήισζε ή βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο 
 Δπεκεξίαο ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν ηα ηέθλα 
 δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, 
 
(ζη) αληίγξαθν δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ γηα δηαηξνθή 
 (λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο 
 δηαηξνθήο δηαθνξνπνηείηαη πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
 μαλά), 
 
(δ) βεβαίσζε δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) 
 απφ Αδεηνδνηεκέλν Πηζησηηθφ Ίδξπκα γηα ηνλ 
 αηηεηή/ηξηα. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη κφλν κε 
 έκβαζκα ζε πξνζσπηθφ ή  θνηλφ ινγαξηαζκφ 
 ηεο/ηνπ αηηήξηαο/ηε. 
 
(ε)    Έληππν Δμνπζηνδφηεζεο (ΔΔΔ8) 
 

Γηα ππεθόνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνύο 
πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν 
 
(ε) βεβαίσζε θνηλνηάξρε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα πνπ δε θνηηνχλ 

ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν, φηη δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα 
ζηέγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή βεβαίσζε θνίηεζεο γηα 
ηέθλα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν 
(θάζε επηέκβξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαηλνχξηα 
βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο). 

 
 

 

Γηα ππεθόνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη κέιε ησλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο  
 
(ζ)  αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο ή Γειηίνπ Γηακνλήο 

απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

 
(η)  Πιεξνθνξίεο γηα ηνηρεία Αζθάιηζεο ζε θξάηνο κέινο 

ηεο ΔΔ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ 
εληχπνπ.  

 
Γηα ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε 
δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν 
 

 (ηα) Αληίγξαθν Άδεηαο Πξνζσξηλήο Παξακνλήο ή Άδεηαο 
Μεηαλάζηεπζεο (Immigration Permit) απφ ην Σκήκα 
Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ 
αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε 
άδεηα παξακνλήο έρεη ιήμεη, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη 
αλαλεσκέλε άδεηα. 

  
ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

    
Άγακε/νο: 
1. (i)   ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε ζηελ Κχπξν, πηζηφ αληίγξαθν ηεο Γηθαηνδνζίαο Αλαγλψξηζεο Δμψγακνπ Σέθλνπ 

απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, 
 (ii) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο Κχπξνπ, βεβαίσζε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ 

γηα ην γεγνλφο φηη ε/ν αηηήηξηα/ηεο δελ έρεη ζπλάςεη γάκν ή πνπ λα δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο/ηνπ ή γηα ην φηη 
ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο γάκνπ. 

2. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα. 
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Γηαδεπγκέλε/νο: 
1. Αληίγξαθν Γηαδπγίνπ, 
2. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα. 
3. Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα ή θνηλή γξαπηή ππεχζπλε δήισζε απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα 

ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν δεη/δνπλ ην/ηα ηέθλν/α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν γνλέα, 
έλνξθε δήισζε ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε γηα ην γεγνλφο φηη ην/ηα ηέθλν/α δνπλ καδί ηεο/ηνπ. 

Υήξα/νο: 
1. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ. 

 
Ο/ε ζχδπγνο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα: 
1. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη θεξχρζεθε ζε αθάλεηα. 
  
Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο, δύλαηαη, όπνπ θξίλεη ζθόπηκν, λα δεηεί θαη επηπξόζζεηα 
δηθαηνινγεηηθά γηα όια ηα ππό εμέηαζε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα θαζώο θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

1. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 
2014, ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζηα εδάθε πνπ 
αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.   
 

2. Γηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη:  
(α) ηηο €49.000 γηα νηθνγέλεηεο κε έλα (1) εμαξηψκελν ηέθλν,  

  (β) ηηο €59.000 γηα νηθνγέλεηεο κε δχν (2) ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα ηέθλα. 
 
3.   Γηθαίσκα ζε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο έρεη νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ 

ππεξβαίλεη ηηο €49.000. 
 

4.  Πέξαλ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ ζα παξαρσξείηαη εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξενγξάθσλ θαη 
θαηαζέζεσλ, ππεξβαίλεη ην €1.200.000. 

 
5. Σν κεληαίν χςνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο αλαιχεηαη ζηνπο επφκελνπο Πίλαθεο:  

 
Πίλαθαο Α: Ύςνο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ γηα ην 2015 

 

Αξηζκόο ηέθλσλ 
ζηελ νηθνγέλεηα 

Βαζηθό εηήζην επίδνκα 
γηα νηθνγέλεηεο κε 2 ή 

πεξηζζόηεξα 
εμαξηώκελα ηέθλα, κε 

εηζόδεκα από 
€49.000,01 κέρξη 

€59.000 

(αλά εμαξηώκελν ηέθλν) 

Βαζηθό εηήζην 
επίδνκα γηα 
νηθνγέλεηεο 
εηζόδεκα  

κέρξη €49.000,00 

(αλά εμαξηώκελν 
ηέθλν) 

Πξόζζεην εηήζην 
επίδνκα γηα 

νηθνγέλεηεο µε 
εηζόδεκα κέρξη 

€19.500,00 

(αλά εμαξηώκελν 

ηέθλν) 

Πξόζζεην εηήζην 
επίδνκα γηα 

νηθνγέλεηεο µε 
εηζόδεκα από 

€19.500,01 κέρξη 
€39.000,00 

(αλά εμαξηώκελν 

ηέθλν) 

Οηθνγέλεηα µε έλα 
(1) ηέθλν 

0 €380 €95 €45 

Οηθνγέλεηα µε δύν 
(2) ηέθλα 

€345 €380 €190 €140 

Οηθνγέλεηα µε ηξία 
(3) ηέθλα 

€690 €760 €285 €235 

Οηθνγέλεηα µε 
ηέζζεξα (4) ή 
πεξηζζόηεξα ηέθλα 

€1.135 €1.260 €415 €265 

 

Πίλαθαο Β: Ύςνο Δπηδόκαηνο Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο γηα ην 2015 
 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα  Μεληαίν επίδνµα γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν 

€0 - €39.000,00 €180 

€39.000,01 - €49.000,00 €160 
 
ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα ηέθλα ην επίδνκα ηέθλνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ 

ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο θαη αθνινύζσο ζε κεληαία βάζε. ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ή δύν ηέθλα, θαηαβάιιεηαη ζε κηα 

εηήζηα δόζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. 
   

6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε έλα έηνο 

πξηλ απφ ην έηνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο, απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ εξγαζία, απαζρφιεζε, ζπληάμεηο, 

ελνίθηα, κεξίζκαηα, ηφθνπο θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ιακβάλεηαη 

ππφςε ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, νπνηνδήπνηε Γεκφζην Βνήζεκα παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο 

Δπεκεξίαο, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή πνπ παξαρσξείηαη απφ νπνηαδήπνηε Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία, εθηφο απφ απηέο 

πνπ εμαηξνχληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε.   
 
 Ννείηαη όηη νη ελ δηαζηάζεη ζύδπγνη ζεσξνύληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 
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7. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη: (α) ζηε κεηέξα φηαλ νη γνλείο ζπδνχλ, (β) ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε φηαλ απηνί είλαη άγακνη, ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηνπο θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε θαη (γ) ζηνλ έρνληα ηελ επηκέιεηα φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη λεθξνί ή αγλννχκελνη. 
 
8. Κάζε πξφζσπν πξνο ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη/ή ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηεί ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ 

ζπλζεθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκά ηνπ ζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ αιιαγή. 
 
9. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα ηέθλνπ θαζψο θαη ηα έληππα αηηήζεσλ, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηε δηεχζπλζε www.mlsi.gov.cy. 
 
10. Ζ παξνχζα αίηεζε ηζρχεη γηα ην έηνο 2015 θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ, 2015. Αίηεζε ε 

νπνία δελ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα γηα ην έηνο.  
 
11. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 

Δπίδνκα µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
 
12. χκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2014, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζεκαίλεη νηθνγέλεηα 

ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηψκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε 
εθηφο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη 
θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. 

  

13. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα ηέθλνπ, δηθαηνχληαη επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα θάζε 
εμαξηψκελν ηέθλν εθφζνλ ν κφλνο γνλέαο θαη ην εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ  είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία γηα 
ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή επηδφκαηνο. Δπνκέλσο γηα ηελ παξνρή ηνπ 
επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα επίδνκα ηέθλνπ θαη έγθξηζε ηεο 
απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ.   

14. Άηνκν παχεη λα είλαη δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη λα είλαη 
δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν θαη φηαλ:  
(α) ε/ν δηθαηνχρνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη απφ ηελ Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν 
κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα εκεξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν κηα θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, 
εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη γηα ιφγνπο πγείαο απνδεδεηγκέλα κε 
βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, 

 (β) έρεη απνιέζεη ηε κνλνγνλετθή ηνπ ηδηφηεηα κε ηε ζχλαςε γάκνπ ή κε ζπκβίσζε, 
 (γ) δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε θαη ησλ εμαξησκέλσλ 

ηεο/ηνπ, ππεξβαίλεη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα ηνπ πην πάλσ πίλαθα, 
  (δ) ε/ν δηθαηνχρνο απνβηψζεη. 
   
15. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, εληφο ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε αίηεζε, μεθηλά απφ ηνλ 

επφκελν κήλα θαηά ηνλ νπνίν: 
 (α) γελλήζεθε ην ηέθλν, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα θαη εθφζνλ ην ηέθλν είλαη αγλψζηνπ παηξφο, 

(β) εθδφζεθε ην δηάηαγκα δηαηξνθήο ή γνληθήο κέξηκλαο, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα εθφζνλ ην ηέθλν έρεη αλαγλσξηζηεί, 
 (γ) εθδφζεθε ην δηαδχγην, ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλεο/νπ, 
 (δ) απεβίσζε ν άιινο γνλέαο, ζηελ πεξίπησζε ρήξαο/νπ, 
 (ε) ν άιινο γνλέαο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην.     

 
 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 
 

Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη: 

(α) ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, Σεχθξνπ 6, 1066 Λεπθσζία – ηει. 22 804000, 

(β)  ζηα αθφινπζα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ): 

(i) Λεπθσζίαο: Γσλία Κπξηάθνπ Μάηζε & Καηζψλε, Άγηνη Οκνινγεηέο, ηει. 22 446686, 

(ii) Λεκεζνχ: πχξνπ Αξανχδνπ 21, ηει.: 25 829129, 

(iii) Ακκνρψζηνπ: Διεπζεξίαο 83, Γεξχλεηα, ηει. 23 300300, 

(iv) Λάξλαθαο: πχξνπ Κππξηαλνχ 42, ηει. 24 815555, 

(v) Πάθνπ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 62, ηει. 26 822400, 

(vi) Πφιεο Υξπζνρνχο: Δπαγφξα Παιιεθαξίδε 1, ηει. 26 821888, 

(vii) Πειελδξίνπ: Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ’ 70, ηει. 25 813400. 

 

 

Δπίζεο νη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε:  

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο 

1489 Λεπθσζία 
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ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν …………………..…………………………………κε αξ. ηαπηφηεηαο/εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC)…………....... 

Δξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία …………………….……………………………………………………….…………………………. 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2014, απφ …………………………………… κέρξη  ………………….…………………………… 

θαη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ γηα ην έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13
νπ

/14
νπ

 κηζζνχ θαη ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο αλήιζε ζηα € ………………….……  

 

Ο Βεβαηψλ 

 

…………………………………….. 

(θξαγίδα θαη ππνγξαθή) 

 

Ολνκαηεπψλπκν .……………………………………………………………..………………………...…………… 

Θέζε .……………………………………………………………………. Ζκεξνκελία .…………………………… 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν …………………..…………………………………κε αξ. ηαπηφηεηαο/εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC)…………....... 

Δξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία …………………….……………………………………………………….…………………………. 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2014, απφ …………………………………… κέρξη  ………………….…………………………… 

θαη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ γηα ην έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13
νπ

/14
νπ

 κηζζνχ θαη ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο αλήιζε ζηα € ………………….……  

 

Ο Βεβαηψλ 

 

…………………………………….. 

(θξαγίδα θαη ππνγξαθή) 

 

Ολνκαηεπψλπκν .……………………………………………………………..………………………...…………… 

Θέζε .……………………………………………………………………. Ζκεξνκελία .…………………………… 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ 

Να ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη κέηνρνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία: 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ:…………………………………………………………………..………….……………. 

Πηζηνπνηψ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014, θαηαβιήζεθε ή πηζηψζεθε ζε ινγαξηαζκφ ησλ αθφινπζσλ κεηφρσλ, ην πην θάησ 

κεηθηό κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο: 

Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ Αξ. Σαπηόηεηαο Μεηθηό κέξηζκα (€) 

1.    

2.    

3.    

 

Ο Βεβαηψλ Ζκεξνκελία ………………..…………… 

 

(θξαγίδα θαη ππνγξαθή ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο)  

Ολνκαηεπψλπκν ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο ……………..…..……………………………………...…….……… 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ),  

ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ) θαη ηεο Διβεηίαο 

 

Γειψζηε θαηά πφζν εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο αζθείηε ή αζθήζαηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία:   NAI   OXI   

Γειψζηε ην Κξάηνο θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο: ………….…………………………………………………………..……..……………….  

Αξηζκφο αζθάιηζεο αηηεηή/ηξηαο:…………………………………………… Αξηζκφο αζθάιηζεο ζπδχγνπ:……………………………… 

Γειψζηε αλ εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο είζηε ιήπηεο επηδνκάησλ/ζπληάμεσλ πνπ παξέρεη άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή 

ε Διβεηία: Δπίδνκα Σέθλνπ , Δπίδνκα Αζζελείαο , Δπίδνκα Αλεξγίαο , Δπίδνκα Μεηξφηεηαο , χληαμε Γήξαηνο , 

χληαμε Υεξείαο , χληαμε Αληθαλφηεηαο  , Άιιν …………………………. Γειψζηε ην Κξάηνο: ………………….………… 

 

Να ζπκπιεξσζεί ΜΟΝΟ από ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ: 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα αθφινπζα θαη επηζπλάςεηε Φνξνινγηθή Γήισζε γηα ην έηνο 2014 : 

  

       Αηηήηξηαο/ε       πδύγνπ 

Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο ……………..…..……………… ……………..…..……………… 

Αξ. Μεηξώνπ Αζθάιηζεο 
* 

……………..…..……………… ……………..…..……………… 

ΑΜΚΑ ……………..…..……………… ……………..…..……………… 

ΑΦΜ ……………..…..……………… ……………..…..……………… 

Αξ. Μεηξώνπ Ο.Γ.Α. ……………..…..……………… ……………..…..……………… 

Γηεύζπλζε δηακνλήο ζηελ Διιάδα …..………………………………………………………………………..……………..…..………………………………. 

* Σηελ περίπηωζε όποσ ο Αρηζκός Αζθάιηζες ηωλ ζσδύγωλ είλαη ο ίδηος ηόηε ζα πρέπεη ο έλας εθ ασηώλ λα προζθοκίζεη αληίγραθο 
ηοσ Βηβιηαρίοσ Αζθάιηζες. 

 

Αθνξά ΠΟΛΗΣΔ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, ΠΟΛΩΝΗΑ ΚΑΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ: 

Παξαθαιψ φπσο επηζπλαθζεί αληίγξαθν ησλ εζληθψλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ (θαη απφ ηηο 
δχν πιεπξέο).  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 2015 

Να ζπκπιεξσζεί απφ ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε γηα λα ηνπ επηζηξαθεί ην απφθνκκα ζθξαγηζκέλν φηαλ παξαδψζεη 
πξνζσπηθά ηελ αίηεζε ζε ζεκείν παξαιαβήο αηηήζεσλ.  

Ολνκαηεπψλπκν .……………………………………………………………………….…...…..………….…..…………. 

Αξ. Σαπηφηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) .……………………………….…………………....…………….. 

Τπνγξαθή παξαιήπηε .……………………………………...... 

θξαγίδα Ζκεξνκελία …………………..…………………………………. 

 


