
 

(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) 

Αξ. θαθ.: ΕΤ……………. 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

(Έληππν ΕEE 8) 
 

Ηκ. Παξαιαβήο: 
 

 …………………. 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ 
 
 

Εγώ/Εκείο ν/νη πην θάησ ππνγξάθνληαο/εο, ξεηά εμνπζηνδνηώ/νύκε όια ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά 
ηδξύκαηα (ζην εμήο «ΑΠΙ») όπσο νξίδνληαη ζηνπο πεξί Εξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκνπο ηνπ 
1997, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη, όπσο παξέρνπλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο Δηαρείξηζεο 
Επηδνκάησλ Πξόλνηαο (ζην εμήο «ΤΔΕΠ»), νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε όινπο ηνπο 
ινγαξηαζκνύο θάζε κνξθήο πνπ δηαηεξώ/νύκε ζην θάζε ΑΠΙ (όπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζεηηθνύο, 
όςεσο, πξνζεζκίαο, ηξερνύκελνπο), όπσο δπλαηόλ λα δεηεζνύλ από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΥΔΕΠ, 
θαζώο θαη άιια δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κνπ/καο ηα νπνία έθαζην ΑΠΙ θαηέρεη, ηόζν γηα ηνπο 
ππνγξάθνληεο όζν θαη γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ αηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ/ηεο ζπδύγνπ. 
 
Εγώ/Εκείο ν/νη πην θάησ ππνγξάθνληαο/εο πεξαηηέξσ δειώλσ/νπκε όηη: 
 

1. Δίδσ/νπκε ηελ παξνύζα εμνπζηνδόηεζε ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο κνπ/καο αλαθνξηθά κε ηε 
παξνρή επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη ησλ πεξί Παξνρήο Επηδόκαηνο Τέθλνπ Νόκσλ 
ηνπ 2002 έσο 2014 θαη ησλ πεξί Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα πεξί 
Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκσλ ηνπ 2014 έσο 2015. 
  

2. Αληηιακβαλόκαη/ζηε όηη, νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο πνπ κε/καο αθνξνύλ θαη ε πην πάλσ 
ελεκέξσζε από ηα ΑΠΙ πξνο ηελ ΥΔΕΠ είλαη απαξαίηεηε, νύησο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 
αμηνιόγεζε ή επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε αλαθνξηθά κε ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξώ/νύκε ζηα ελ ιόγσ ΑΠΙ ή/θαη επηβεβαίσζε ηνπ 
γεγνλόηνο όηη ζπλερίδσ/νπκε λα είκαη/αζηε δηθαηνύρνο/νη όπσο νξίδεηαη ζην Νόκν. 
 

3. Σε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο εμνπζηνδόηεζεο απηήο, ππνρξεώλνκαη/καζηε λα ελεκεξώζσ/νπκε 
άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΥΔΕΠ. 
 
 

 Αηηεηήο/ηξηα ύδπγνο 

Όλνκα:             ___________________________ 

Επίζεην:           ___________________________ 

ΑΔΤ/ARC:        ___________________________ 

Υπνγξαθή:      ___________________________ 

Ηκεξνκελία:    ___________________________ 

Όλνκα:             ___________________________ 

Επίζεην:           ___________________________ 

ΑΔΤ/ARC:        ___________________________ 

Υπνγξαθή:      ___________________________ 

Ηκεξνκελία:    ___________________________ 

Εμαξηώκελα ηέθλα (άλω ηωλ 18 εηώλ) γηα ηα νπνία αηηείηαη ε θαηαβνιή επηδόκαηνο ηέθλνπ* 

Όλνκα:             ___________________________ 

Επίζεην:           ___________________________ 

ΑΔΤ/ARC:        ___________________________ 

Υπνγξαθή:      ___________________________ 

Ηκεξνκελία:    ___________________________ 

Όλνκα:             ___________________________ 

Επίζεην:           ___________________________ 

ΑΔΤ/ARC:        ___________________________ 

Υπνγξαθή:      ___________________________ 

Ηκεξνκελία:    ___________________________ 

Όλνκα:             ___________________________ 

Επίζεην:           ___________________________ 

ΑΔΤ/ARC:        ___________________________ 

Υπνγξαθή:      ___________________________ 

Ηκεξνκελία:    ___________________________ 

Όλνκα:             ___________________________ 

Επίζεην:           ___________________________ 

ΑΔΤ/ARC:        ___________________________ 

Υπνγξαθή:      ___________________________ 

Ηκεξνκελία:    ___________________________ 

*ηέθλα ειηθίαο 18 κέρξη 19 εηώλ ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα θνηηνύλ ζε ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηέθλα 18 
κέρξη 21 εηώλ εθόζνλ ππεξεηνύλ ζεηεία ζηελ Εζληθή Φξνπξά 
 

εκ.: ε πεξίπηωζε κε ζπκπιήξωζεο ηνπ εληύπνπ από όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (γνλείο θαη 
εμαξηώκελα ηέθλα άλω ηωλ 18 εηώλ), ε έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα παξνρή επηδόκαηνο ηέθλνπ θαη 
κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο γηα ην 2015 δελ θαζίζηαηαη δπλαηή.  


