(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε)

Ζκεξ. Παξαιαβήο:

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αξ. θαθ.: ΔΣ ……..……

………………………..

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 20 - Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην ζρεηηθό ελεκεξωηηθό έληππν.
Να ζπκπιεξώζεηε κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα όζα ζηνηρεία εθαξκόδνληαη

1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ (λα ζπκπιεξσζεί όηη εθαξκόδεηαη)
Αξ. Κνηλ.
Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ)

Αξ. Σαπηόηεηαο
Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνύ (ARC)

Φύιν:

Αξ. Γηαβαηεξίνπ

Άξξελ

Θήιπ

Υώξα
Έθδνζεο

Όλνκα
Δπίζεην
Τπεθνόηεηα
///

Ζκεξ. Γέλλεζεο

/

Υώξα γέλλεζεο

Ζι. Σαρπδξνκείν
Σειέθσλν ζηαζεξό

Σειέθσλν θηλεηό

Άγακνο/ε
πδώ
Έγγακνο/ε
(Ζκεξ. γάκνπ……/……/………)
Γηαδεπγκέλνο/ε
ύδπγνο εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο
Υήξνο/α
ύδπγνο πνπ θεξύρζεθε ζε αθάλεηα

ε δηάζηαζε

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΗΣΖΣΖ / ΑΗΣΖΣΡΗΑ
Απηνηειώο εξγαδόκελνο

Άλεξγνο

Μηζζσηόο

πληαμηνύρνο

Δπάγγεικα θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
………………………………………………………………..

Άιιν ……………………………………………..

ΓΖΛΩΣΔ ΚΑΣΑ ΠΟΟ ΑΗΣΔΗΣΔ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ: ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ
(Να κε ζπκπιεξωζεί από ηνπο αηηεηέο)
ΔΣ

-

Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη

ΔΜΟ - Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη

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

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

Παξαηεξήζεηο: …………………………………………….……

Παξαηεξήζεηο: ……………………………………………………

…………………………………………….……………………...

…………………………………………….…………………………

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ηεο ΔΔ
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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 ή εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ησλ έμη κελώλ.
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.

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΕΤΓΟΤ/ ΤΜΒΗΟΤ (λα ζπκπιεξσζεί όηη εθαξκόδεηαη)
Αξ. Κνηλ.
Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ)

Αξ. Σαπηόηεηαο
Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνύ (ARC)

Φύιν: Άξξελ

Αξ. Γηαβαηεξίνπ

Θήιπ

Υώξα
Έθδνζεο

Όλνκα
Δπίζεην
Τπεθνόηεηα
Ζκεξ. Γέλλεζεο

/

/

Ζι. Σαρπδξνκείν
Σειέθσλν ζηαζεξό

Σειέθσλν θηλεηό

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΕΤΓΟΤ/ ΤΜΒΗΟΤ
Απηνηειώο εξγαδόκελνο

Άλεξγνο

Μηζζσηόο

πληαμηνύρνο

Δπάγγεικα θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
………………………………………………………………..

Άιιν ……………………………………………..

Παξαθαιώ δειώζηε κε √ αλ ν/ε ζύδπγνο δηακέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία καδί ζαο
3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΜΟΝΖ
Οδόο
Αξηζκόο

Γηακ.

Όλνκα
Κηεξίνπ

Γήκνο /
Κνηλόηεηα
Σαρ. Κώδ.
Σαρ. Θπξ.

Δπαξρία
Σαρ. Κσδ.

4. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑΜΟΝΖ
Γειώζηε θαηά πόζν ε νηθνγέλεηά ζαο έρεη ηε λόκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ηεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε πξηλ από ην έηνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε: ΝΑΗ
ΟΥΗ
Αλ ε νηθνγέλεηα δηέκελε ζην εμσηεξηθό, γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, δειώζηε ην/ηα
θξάηνο/ε δηακνλήο: .…………….………………………. θαη ηελ εκεξνκελία άθημεο ζηελ Κύπξν: .…………………
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5. ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
Αξ. Σαπηόηεηαο ή αξ.
εγγξαθήο αιινδαπνύ
(ARC)

Α/Α

λνκα /
Δπίζεην

Ζκεξ. γέλλεζεο
/

/
Καηάζηαζε

1

/

/

(αλήιηθνο, καζεηήο,
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε
αλαπεξία)
…………………………………..

/

/
Καηάζηαζε

2

/

/

(αλήιηθνο, καζεηήο,
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε
αλαπεξία)
…………………………………..
…………………………………..

/

/
Καηάζηαζε

3

/

/

(αλήιηθνο, καζεηήο,
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε
αλαπεξία)
…………………………………..

/

/
Καηάζηαζε

4

/

/

(αλήιηθνο, καζεηήο,
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε
αλαπεξία)
…………………………………..
…………………………………..

/

/
Καηάζηαζε

5

/

/

(αλήιηθνο, καζεηήο,
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε
αλαπεξία)
…………………………………..
…………………………………..

/

/
Καηάζηαζε

6

/

/

(αλήιηθνο, καζεηήο,
ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε
αλαπεξία)
………………………………….
…………………………………..

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 20 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.

6. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ
Να δεισζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν ζα εκβάδεηαη ην επίδνκα
Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο γίλεηαη απεπζείαο ζε πξνζωπηθό ή ζε θνηλό ινγαξηαζκό ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο.
Να κε ζπκπιεξωζεί από όζνπο ην επίδνκά ηνπο ήδε εκβάδεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό εθηόο εάλ επηζπκνύλ ηελ αιιαγή ηνπ.

Δπσλπκία Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο(ΑΠΗ) ….………..………..…....…….......................................................
ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN)
C

Τ

Να επηζπλαθζεί απαξαίηεηα βεβαίσζε Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ
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7. ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΖΓΔΗΣΑΗ ΣΟΤ ΔΣΟΤ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ
Να δειωζνύλ ηα εηήζηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κύπξν ή/θαη ην εμωηεξηθό θαη απνθηήζεθαλ
θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηνλ αηηεηή/ηξηα, ηνλ/ηελ ζύδπγν ή ηνλ/ελ
ζπκβίν/α θαη ηα εμαξηώκελα ηέθλα πνπ δνπλ ζηελ ίδηα θαηνηθία:
ΓΔΝ δειώλνληαη νπνηαδήπνηε εηζνδήκαηα από ζπληάμεηο / επηδόκαηα / παξνρέο από ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ
Πξόλνηαο, ην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ην Σακείν Αδεηώλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό
Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ θαζώο θαη σθειήκαηα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ Πεξί Αλαθνπθίζεσο Παζόλησλ Νόκνπ, ηα νπνία ζα
ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο. Σα πξναλαθεξόκελα εηζνδήκαηα εληνπίδνληαη θαη
ππνινγίδνληαη ζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο.

Δηήζηα Δηζνδήκαηα *

Αηηεηή /Αηηήηξηαο

πδύγνπ/πκβίνπ

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Όλνκα επαγγεικαηηθνύ ζρεδίνπ
…………………………………….

€

€

……………………

…………….……

………………………………….…

……………………

………….………

Όλνκα αζθαιηζηηθνύ ηδξύκαηνο

€

€

………………..…..…………….

……………………

…………….……

………………………………..…

……………………

………….………

Υώξεο εμσηεξηθνύ

€

€

…………………………………..
…………………………………...

……………………

…………….……

……………………

………….………

10. Υνξεγία γηα Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ή/θαη Απόθηεζε
Δξγαζηαθήο Πείξαο

€

€

€

11. Δηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία (Δλνίθηα)

€

€

€

12. Δπίδνκα Δλνηθίνπ

€

€

€

€

1. Δηζόδεκα από εξγαζία κηζζσηνύ (αθαζάξηζηεο απνιαβέο)
(ζπκπεξ. 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ)
2. Γηα ηνπο απηνηειώο εξγαδόκελνπο παξαθαιώ δειώζηε ην
Λνγηζηηθό Κέξδνο γηα ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
3. Γώξα, θηινδσξήκαηα, πξνκήζεηεο θαη άιια
4. Μεξίζκαηα από κεηνρέο ζε δεκόζηεο ή/θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο
5. Σόθνη από θαηαζέζεηο / νκόινγα / ρξεόγξαθα
6. Γηαηξνθή από ππόρξεν πξόζσπν
7. πληάμεηο από
Δπαγγεικαηηθό ρέδην
(ζπκπεξ. ηνπ Γεληθνύ
Λνγηζηεξίνπ)
8. πληάμεηο από Αηνκηθό
Αζθαιηζηηθό /
πληαμηνδνηηθό ρέδην
(εμαηξνπκέλνπ ηνπ Σακείνπ
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ)
9. πληάμεηο / επηδόκαηα
εμσηεξηθνύ

13. Δηζόδεκα από άιιε πεγή : ………………………….…………

Σέθλωλ

€

*Γελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηπρόλ εηζόδεκα εξγαζίαο ηέθλνπ ην νπνίν
ηπγράλεη ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ην επίδνκα ηέθλνπ, νη παξνρέο θνηηεηηθήο κέξηκλαο, νη ππνηξνθίεο, θαζώο θαη
επηδόκαηα/ρνξεγίεο ζε αλαμηνπαζνύληα άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξόληεο παζήζεηο (κε εμαίξεζε ην Διάρηζην Δγγπεκέλν
Δηζόδεκα θαη ην Γεκόζην Βνήζεκα ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα).
ΖΜΔΗΩΖ
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δεισζεί νπνηνδήπνηε εηζόδεκα, παξαθαιώ όπσο δεισζνύλ νη νηθνλνκηθνί πόξνη δηαβίσζεο ηεο
νηθνγέλεηαο θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Να δειωζνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζηελ Κύπξν ή/θαη ζην εμωηεξηθό ν
αηηεηήο/αηηήηξηα, ν/ε ζύδπγνο θαη ηα εμαξηώκελα ηέθλα:
ΚΑΣΑΘΔΔΗ / ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ

8α.
Α/Α

(Να αλαθεξζνύλ ηα Αδεηνδνηεκέλα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα ζε Κύπξν θαη εμσηεξηθό)
Υξεκαηνπηζηωηηθό Ίδξπκα

Σξέρνλ Τπόινηπν
Λνγαξηαζκνύ
€

Γηθαηνύρνο

1
2
3
4

8β.
Α/Α

ΜΔΣΟΥΔ/ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ
(Ζ αμία ησλ κεηνρώλ/νκνιόγσλ/ρξενγξάθσλ λα δεισζεί όπσο πξνλνείηαη ζηε λνκνζεζία)
Δπωλπκία εηαηξείαο

Γηθαηνύρνο

Αμία
€

Αξηζκόο

1
2

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

8γ.

(ηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ ηεινύλ ππό ηνλ έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο)

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΗΑΜΔΝΔΗ Ο ΑΗΣΖΣΖ
Α/Α

Ηδηνθηήηεο

Γήκνο / Κνηλόηεηα

Μεξίδην

Αξ.
Δγγξαθήο

Αξ.
Σεκαρίνπ

Φύιιν/ρέδην

1
2

Γήιωζε Άιινπ/ωλ Αθηλήηνπ/ωλ
(π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρωξάθη)
1
2
3
4
5

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ

8δ.
A/A

Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ
(π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα,
θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία,
νηθόπεδν, ρωξάθη)

Ηδηνθηήηεο

Υώξα / Πόιε

Μεξίδην

Αμία
€

1
2
3

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΩΖ

Ο αηηεηήο/δηθαηνύρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο
θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηωλ ζπλζεθώλ θαη ζηνηρείωλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίωκα ηνπ ζε θαηαβνιή
επηδόκαηνο εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ αιιαγή, ζπκπιεξώλνληαο ην ζρεηηθό έληππν αιιαγώλ.
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ όηη είκαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο κνπ ππόθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €40.000 ή ζε θπιάθηζε κέρξη 2 ρξόληα ή θαη ζηηο δύν πνηλέο καδί. Γλσξίδσ, επίζεο, όηη ζε
πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα αληηθαλνληθά ρσξίο λα ην δηθαηνύκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ.
Ννείηαη όηη, ζε όηη αθνξά ην Μέξνο 8 ηνπ εληύπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζπλνιηθή ηνπο αμία, εμ’ όζσλ
θαιύηεξα γλσξίδσ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ έρσ ελώπηνλ κνπ, δειώλσ όηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ €1.200.000,
όπσο πξνλνείηαη ζηε Ννκνζεζία, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη νπνηαζδήπνηε πηζαλήο απνμέλσζεο ζύκθσλα κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 4 (4) ηνπ
Νόκνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αηηνύκαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (ζειίδα 1 ηνπ εληύπνπ), δειώλσ ππεύζπλα όηη δηακέλσ κε ην/ηα
εμαξηώκελν/α ηέθλν/α, κόλε/κόλνο κνπ ρσξίο ζύδπγν ή ζπκβίν/α. Ωο πξνο ηνύην επηηξέπσ ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο ή
ζε ζπλεξγαζία κε αξκόδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε.
Γεζκεύνκαη όηη, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκα κνπ ζε
θαηαβνιή επηδόκαηνο, ζα ελεκεξώζσ εληόο ελόο (1) κελόο ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο, ζπκπιεξώλνληαο ην ζρεηηθό έληππν
αιιαγώλ.
Δμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, λα επαιεζεύζεη
ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε αληίζηνηρνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ θαζώο επίζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξύκαηα, όζα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε κνπ θξίλεη απαξαίηεην.
εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξωζε ηνπ Δληύπνπ Δμνπζηνδόηεζεο πνπ απνηειεί κέξνο
ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο, από ηνλ αηηεηή, ηνλ/ηελ ζύδπγν/ ζπκβίν/α θαη ηα ελήιηθα εμαξηώκελα ηέθλα. Σν Έληππν Δμνπζηνδόηεζεο δελ
ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξωζεί από όζνπο ην έρνπλ ππνβάιεη κε ηελ αίηεζή ηνπο γηα παξνρή επηδόκαηνο ηέθλνπ γηα πξνεγνύκελν έηνο. ε
πεξίπηωζε πνπ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο (πρ. λένο ζύδπγνο/ζπκβίνο ή/θαη ελειηθίωζε εμαξηώκελνπ ηέθλνπ), ηόηε
ην Έληππν Δμνπζηνδόηεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί από ηα πξόζωπα πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο.
Δμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάηωλ Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ
όπωο ρξεζηκνπνηήζεη ην Έληππν Δμνπζηνδόηεζεο πνπ έρω ζπκπιεξώζεη θαη ππνβάιεη κε ηελ αίηεζε γηα ηελ παξνρή επηδόκαηνο
ηέθλνπ γηα νπνηνδήπνηε έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο παξνύζαο αίηεζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ελ ιόγω
εμνπζηνδόηεζεο.
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε θαζώο θαη ην Έληππν Δμνπζηνδόηεζεο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
Μεηξώνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ή/θαη άιιεο παξνρήο ή/θαη άιισλ θνηλσληθώλ παξνρώλ, ή/θαη λα θαηαρσξεζνύλ ή/θαη λα
δηαηεξνύληαη ζην Μεηξών απηό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ
Νόκνπ (Ν.109(Η)/2014, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεθε).
/

/

Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο

____________________

_____________________

Τπνγξαθή αηηεηή/ηξηαο

Τπνγξαθή ζπδύγνπ/ζπκβίνπ

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 πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνύλ θαη δειώλνληαη από εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνύληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ
αληηθείκελν λόκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ)
Νόκνπ, Ν. 138(Η)/2001 όπσο ηζρύεη, από ηνλ Τπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο, γηα ζθνπνύο
εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ.
Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο, κπνξνύλ λα αλαθνηλώλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμύ
ησλ εκπιεθόκελσλ θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη
ερεκύζεηα θαη ζα ππόθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Δπίζεο, πιεξνθνξνύκαη όηη έρσ ηα δηθαηώκαηα ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 138(Η)/2001, γηα ηα
νπνία κπνξώ λα απεπζπλζώ ζηνλ Τπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο (Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο). 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 γξαπηώο ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο.

ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ
Να ζπκπιεξσζνύλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη κέηνρνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία:
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ:…………………………………………………………………..………….…………….
Πηζηνπνηώ όηη, θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαηαβιήζεθε ή πηζηώζεθε ζε ινγαξηαζκό ησλ
αθόινπζσλ κεηόρσλ, ην πην θάησ κεηθηό κέξηζκα από ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνύλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθό έηνο:
Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ

Αξ. Σαπηόηεηαο

Μεηθηό κέξηζκα (€)

1.
2.
Ο βεβαηώλ

Ζκεξνκελία ………………..……………

(θξαγίδα θαη ππνγξαθή ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο)
Ολνκαηεπώλπκν ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο ……………..…..……………………………………...…….………
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ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΑΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ
Βεβαηώλεηαη όηη ε/ν …………………..…………………………………κε αξ. ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο αιινδαπνύ (ARC)………….......
εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία …………………….……………………………………………………….………………………….
θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, από …………………………………… κέρξη
………………….…………………………… θαη ην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ ηεο/ηνπ γηα ην έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13νπ/14νπ
κηζζνύ θαη ππεξσξηαθήο εξγαζίαο αλήιζε ζηα € ………………….……
Ο βεβαηώλ
……………………………………..
(θξαγίδα θαη ππνγξαθή)
Ολνκαηεπώλπκν .……………………………………………………………..………………………...……………
Θέζε .……………………………………………………………………. Ζκεξνκελία .……………………………

ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΤΕΤΓΟΤ/ΤΜΒΗΟΤ
Βεβαηώλεηαη όηη ε/ν …………………..…………………………………κε αξ. ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο αιινδαπνύ (ARC)………….......
εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία …………………….……………………………………………………….………………………….
θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, από …………………………………… κέρξη
………………….……………………… θαη ην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ ηεο/ηνπ γηα ην έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13 νπ/14νπ κηζζνύ
θαη ππεξσξηαθήο εξγαζίαο αλήιζε ζηα € ………………….……
Ο βεβαηώλ
……………………………………..
(θξαγίδα θαη ππνγξαθή)
Ολνκαηεπώλπκν .……………………………………………………………..………………………...……………
Θέζε .……………………………………………………………………. Ζκεξνκελία .……………………………

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ πνιίηε πνπ εξγάζηεθε/ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (Δ.Δ), ηνπ
Δπξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία
Γειώζηε θαηά πόζν εζείο ή ν/ε ζύδπγόο ζαο αζθείηε ή αζθήζαηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία: NAI

OXI

Γειώζηε: ην Κξάηνο θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο: .…………………………………………………………..……..…………………...….
Αξηζκόο αζθάιηζεο αηηεηή/ηξηαο:………………………………………..

Πεξίνδνο αζθάιηζεο: Από …./…./….. κέρξη …/…/……..

Αξηζκόο αζθάιηζεο ζπδύγνπ/ζπκβίνπ:…………………………………..

Πεξίνδνο αζθάιηζεο: Από …./…./….. κέρξη …/…/……..

………………………………………
Γειώζηε αλ εζείο ή ν/ε ζύδπγόο ζαο είζηε ιήπηεο επηδνκάησλ/ζπληάμεσλ πνπ παξέρεη άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή ε
Διβεηία: Δπίδνκα Σέθλνπ
ύληαμε Υεξείαο

, Δπίδνκα Αζζελείαο

, ύληαμε Αληθαλόηεηαο

, Δπίδνκα Αλεξγίαο

, Άιιν

, Δπίδνκα Μεηξόηεηαο

, ύληαμε Γήξαηνο

,

………………………….

Γειώζηε ην Κξάηνο: ………………….…………
Παξαθαιώ όπωο επηζπλαθζεί αληίγξαθν ηωλ εζληθώλ δειηίωλ ηαπηόηεηαο (θαη από ηηο δύν πιεπξέο) θαη αληίγξαθν
δηαβαηεξίωλ ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ/ηεο ζπδύγνπ/ζπκβίνπ.

Να ζπκπιεξωζεί ΜΟΝΟ από ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ Ή ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΔΡΓΑΣΖΚΑΝ/ΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ:
Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα αθόινπζα θαη επηζπλάςεηε Φνξνινγηθή Γήισζε γηα ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο :
Αηηήηξηαο/ε
Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο

πδύγνπ/πκβίνπ

……………..…..………………

……………..…..………………

……………..…..………………

……………..…..………………

ΑΜΚΑ

……………..…..………………

……………..…..………………

ΑΦΜ

……………..…..………………

……………..…..………………

Αξ. Μεηξώνπ Ο.Γ.Α.

……………..…..………………

……………..…..………………

Γηεύζπλζε δηακνλήο ζηελ Διιάδα

…..……………………………………………………………..……………

Αξ. Μεηξώνπ Αζθάιηζεο

*

* Σηελ πεξίπηωζε όπνπ ν Αξηζκόο Αζθάιηζεο ηωλ ζπδύγωλ/ζπκβίωλ είλαη ν ίδηνο ηόηε ζα πξέπεη ν έλαο εμ απηώλ λα πξνζθνκίζεη
αληίγξαθν ηνπ Βηβιηαξίνπ Αζθάιηζεο.
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(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε)
Ζκ. Παξαιαβήο:

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αξ. θαθ.: ΔΣ…………….

………………….

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ

ΔΝΣΤΠΟ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ
Δγώ/Δκείο ν/νη πην θάησ ππνγξάθνληαο/εο, ξεηά εμνπζηνδνηώ/νύκε όια ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά
ηδξύκαηα (ζην εμήο «ΑΠΗ») όπσο νξίδνληαη ζηνπο πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκνπο ηνπ
1997, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη, όπσο παξέρνπλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο (ζην εμήο «ΤΓΔΠ»), ηηο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη άιια δεδνκέλα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα κνπ/καο ηα νπνία έθαζην ΑΠΗ θαηέρεη, πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεηα θαη ζρεηηθά κε ην
ζθνπό ηεο ζπιινγήο ηνπο αλαθνξηθά κε όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο θάζε κνξθήο πνπ δηαηεξώ/νύκε ζην
θάζε ΑΠΗ (όπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζεηηθνύο, όςεσο, πξνζεζκίαο, ηξερνύκελνπο), όπσο δπλαηόλ λα
δεηεζνύλ από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΤΓΔΠ, ηόζν γηα ηνπο ππνγξάθνληεο όζν θαη γηα ηα αλήιηθα ηέθλα
ηνπ αηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ/ηεο ζπδύγνπ.
Δγώ/Δκείο ν/νη πην θάησ ππνγξάθνληαο/εο πεξαηηέξσ δειώλσ/νπκε όηη:
1. Γίδσ/νπκε ηελ παξνύζα εμνπζηνδόηεζε ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο κνπ/καο αλαθνξηθά κε ηε
παξνρή επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ Νόκσλ
ηνπ 2002 έσο 2017 θαη ησλ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα πεξί
Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκσλ ηνπ 2014 έσο 2017.
2. Αληηιακβαλόκαη/ζηε όηη, νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο πνπ κε/καο αθνξνύλ θαη ε πην πάλσ
ελεκέξσζε από ηα ΑΠΗ πξνο ηελ ΤΓΔΠ 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 ΑΠΗ ή/θαη επηβεβαίσζε ηνπ
γεγνλόηνο όηη ζπλερίδσ/νπκε λα είκαη/αζηε δηθαηνύρνο/νη όπσο νξίδεηαη ζην Νόκν.
3. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο εμνπζηνδόηεζεο απηήο, ππνρξεώλνκαη/καζηε λα ελεκεξώζσ/νπκε
άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΤΓΔΠ.
Αηηεηήο/ηξηα

ύδπγνο/πκβίνο

Όλνκα:
___________________________
Όλνκα:
___________________________
Δπίζεην:
___________________________
Δπίζεην:
___________________________
ΑΓΣ/ARC:
___________________________
ΑΓΣ/ARC:
___________________________
Τπνγξαθή:
___________________________
Τπνγξαθή:
___________________________
Ζκεξνκελία: ___________________________
Ζκεξνκελία: ___________________________
Δμαξηώκελα ηέθλα (άλω ηωλ 18 εηώλ) γηα ηα νπνία αηηείηαη ε θαηαβνιή επηδόκαηνο ηέθλνπ*
Όλνκα:
Δπίζεην:
ΑΓΣ/ARC:
Τπνγξαθή:
Ζκεξνκελία:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Όλνκα:
Δπίζεην:
ΑΓΣ/ARC:
Τπνγξαθή:
Ζκεξνκελία:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Όλνκα:
Δπίζεην:
ΑΓΣ/ARC:
Τπνγξαθή:
Ζκεξνκελία:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Όλνκα:
Δπίζεην:
ΑΓΣ/ARC:
Τπνγξαθή:
Ζκεξνκελία:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

*ηέθλα ειηθίαο 18 κέρξη 20 εηώλ ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα θνηηνύλ ζε ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηέθλα 18
κέρξη 21 εηώλ εθόζνλ ππεξεηνύλ ζεηεία ζηελ Δζληθή Φξνπξά
εκ.: Σν Έληππν Δμνπζηνδόηεζεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξωζεί από όζνπο ην έρνπλ ππνβάιεη κε ηελ
αίηεζή ηνπο γηα παξνρή επηδόκαηνο ηέθλνπ γηα νπνηνδήπνηε έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο
παξνύζαο αίηεζεο. ε πεξίπηωζε πνπ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. λένο
ζύδπγνο/ζπκβίνο ή/θαη ελειηθίωζε εμαξηώκελνπ ηέθλνπ), ηόηε ην Έληππν Δμνπζηνδόηεζεο πξέπεη λα
ζπκπιεξωζεί από ηα πξόζωπα πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο.
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