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II.
III.

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Η αίηεζε γηα Δπίδνκα Σέθλνπ θαη Δπίδνκα Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιιεηαη ζην
θαηάιιειν έληππν αίηεζεο: Υπάξρεη μερσξηζηφ έληππν αίηεζεο γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ππάξρνπλ μερσξηζηά έληππα γηα νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά θαη γηα νηθνγέλεηεο κε έλα ή
δχν παηδηά.

2. Τν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Τέθλνπ Νφκνπ φπσο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
εο
ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Τν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζηηο
νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηε λφκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ηνπο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε Γεκνθξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν,
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Σεκεηψλεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ αηηεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
δηακνλήο πνπ αλαθέξνληαη, ν ρξφλνο αζθάιηζεο θαη/ή δηακνλήο ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ αζξνίδεηαη κε ην ρξφλν δηακνλήο
θαη/ή αζθάιηζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηε Γεκνθξαηία.

3. Γηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη:
(α)
(β)
(γ)

ηηο €49.000 γηα νηθνγέλεηεο κε έλα (1) εμαξηψκελν ηέθλν,
ηηο €59.000 γηα νηθνγέλεηεο κε δχν (2) εμαξηψκελα ηέθλα,
ηηο €59.000 απμαλφκελεο θαηά €5.000 γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν γηα νηθνγέλεηεο κε πεξηζζφηεξα απφ δχν (2)
εμαξηψκελα ηέθλα.
Γηα παξάδεηγκα νηθνγέλεηα κε ηέζζεξα (4) εμαξηψκελα ηέθλα δηθαηνχηαη ζε επίδνκα ηέθλνπ αλ ην εηήζην αθαζάξηζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο €69.000.

4. Γηθαίσκα ζε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο έρεη νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ
ππεξβαίλεη ηηο €49.000.

5. Πέξαλ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ παξαρσξείηαη φηαλ ε ζπλνιηθή αμία, φπσο νξίδεηαη ζην Νφκν, ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξενγξάθσλ θαη
θαηαζέζεσλ, ππεξβαίλεη ην €1.200.000. Σεκεηψλεηαη, φηη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία απνμελψζεθαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο εηθνζηηέζζεξηο (24)
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, φπσο πξνλνείηαη ζηε Ννκνζεζία.

6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε
θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο πξηλ απφ ην έηνο 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, Γεκφζην Βνήζεκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή πνπ παξαρσξείηαη απφ νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Υπεξεζία, 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.

Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν ηεο ΔΔ
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7. Τν 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. Τν χςνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο αλαιχεηαη ζηνπο επφκελνπο Πίλαθεο:
Πίλαθαο Α: Ύςνο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ *
Δηήζην επίδνκα
γηα νηθνγέλεηεο κε
εηζνδήκαηα κέρξη
€19.500,00

Αξηζκόο ηέθλσλ
ζηελ νηθνγέλεηα

(αλά εμαξηώκελν
ηέθλν)

Δηήζην επίδνκα γηα
νηθνγέλεηεο κε
εηζνδήκαηα
από €19.500,01
κέρξη €39.000,00

Δηήζην επίδνκα γηα
νηθνγέλεηεο µε
εηζνδήκαηα από
€39.000,01
κέρξη €49.000,00

Δηήζην επίδνκα γηα
νηθνγέλεηεο µε
εηζνδήκαηα
από €49.000,01
κέρξη €59.000,00 **

(αλά εμαξηώκελν
ηέθλν)

(αλά εμαξηώκελν
ηέθλν)

(αλά εμαξηώκελν
ηέθλν)

Οηθνγέλεηα µε έλα
(1) ηέθλν

€475

€425

€380

0

Οηθνγέλεηα µε δύν
(2) ηέθλα

€570

€520

€380

€345

Οηθνγέλεηα µε ηξία
(3) ηέθλα

€1.045

€995

€760

€690

Οηθνγέλεηα µε
ηέζζεξα (4) ή
πεξηζζόηεξα ηέθλα

€1.675

€1.525

€1.260

€1.135

Πίλαθαο Β: Ύςνο Δπηδόκαηνο Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο *
Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα

Μεληαίν επίδνµα γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν

€0 - €39.000,00

€180

€39.000,01 - €49.000,00

€160

Τα πνζά ηνπ επηδφκαηνο ζα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαηά ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Απηφκαηεο Τηκαξηζκηθήο
Αλαπξνζαξκνγήο, δειαδή γηα ην 2019 ζα απμεζνχλ θαηά 1,51%
** Τν πνζφ ησλ €59.000 απμάλεηαη θαηά €5.000 αλά εμαξηψκελν ηέθλν πέξαλ ησλ δχν.
*** Σηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα ηέθλα ην επίδνκα ηέθλνπ θαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζα θαηαβάιινληαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο θαη αθνινχζσο ζε κεληαία βάζε. Σηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ή δχν ηέθλα, ην επίδνκα
ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη ζε κηα εηήζηα δφζε.
*

9. Κάζε πξφζσπν ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη/ή ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηεί ζηελ Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο (ΥΓΔΠ) 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, ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν αιιαγψλ.

10. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα ηέθλνπ θαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηα έληππα
αηηήζεσλ, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηε
δηεχζπλζε www.mlsi.gov.cy.

11. Κάζε αίηεζε ηζρχεη γηα ην έηνο πνπ ππνβάιιεηαη θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Αίηεζε ε
νπνία δελ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ
δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα γηα ην έηνο ζε ζρέζε κε ην νπνίν ππνβάιιεηαη.

12. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο.
Δπίδνκα µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο

13. Σχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Τέθλνπ Νφκν φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη εθάζηνηε, 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 ή έλαο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ησλ έμη κελψλ.

14. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα ηέθλνπ, δηθαηνχληαη επηπξφζζεηα θαη επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα
θάζε εμαξηψκελν ηέθλν, εθφζνλ ν κφλνο γνλέαο θαη ην εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ έρνπλ λφκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ζηηο πεξηνρέο
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πνπ ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηε Γεκνθξαηία γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα
θαηαβνιή επηδφκαηνο.

15. 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 Τέθλνπ Νφκν θαη φηαλ:
(α) ε/ν δηθαηνχρνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη απφ ηε Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν
κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα εκεξψλ. Σεκεηψλεηαη 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 Υπνπξγείν Υγείαο,
(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) ην άηνκν απνβηψζεη.

16. Η 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,
(ζη) άξρηζε ν/ε ζχδπγνο λα εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο, λννπκέλνπ φηη ε δηάξθεηα ηεο πνηλήο θπιάθηζεο είλαη έμη κήλεο θαη άλσ.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ / ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Τα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. 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.

ΓΙΑ ΔΠΙΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
Άγακε/νο:
1. (i) Σε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε ζηελ Κχπξν, πηζηφ αληίγξαθν ηεο Γηθαηνδνζίαο Αλαγλψξηζεο Δμψγακνπ Τέθλνπ
απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε,
(ii) Σε 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.
3. Σε πεξίπησζε ηέθλνπ αγλψζηνπ παηξφο πξφζθαηα εθδνζέλ Πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο.
Γηαδεπγκέλε/νο:
1. Αληίγξαθν Γηαδπγίνπ,
2. 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. Σε 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.
Φήξα/νο:
1. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ.
Σχδπγνο πνπ εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο
1. Βεβαίσζε Γηεπζπληή Φπιαθψλ ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηαδίθεο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα θπιάθηζεο
Ο/ε ζχδπγνο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα:
1. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη θεξχρζεθε ζε αθάλεηα.
Η 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.
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ / ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ζπλέρεηα)

Τα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. 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 ππνβιήζεθε αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ ζην παξειζφλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, ηα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ
θαηά θχξην ιφγν ζε απνδεηθηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε θαη θαηαγξάθνληαη ζηε Σηήιε 1 ηνπ Πίλαθα. Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ή πξφθεηηαη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ λέα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε (π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ, θαηάηαμε ηέθλνπ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, αιιαγή ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ θιπ), πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηε Σηήιε 2 ηνπ
Πίλαθα.
1. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θάζε ρξόλν

2. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κόλν κηα θνξά

Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε,
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπ
θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (φπνπ ηζρχεη) μερσξηζηά:

(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 18-20 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 Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν ηα ηέθλα
δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε,

(α) γηα κηζζσηφ εξγαδφκελν, έλα απφ ηα αθφινπζα:
 βεβαίσζε εξγνδφηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 7 ηνπ
εληχπνπ αίηεζεο,
 πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ (Δ.Πξ. 63) (γηα ηνπο
δεκόζηνπο ππαιιήινπο πξέπεη απαξαίηεηα λα
πξνζθνκίδεηαη ην Δ.Πξ. 63)
(β) γηα κεηφρνπο ηδησηηθήο εηαηξείαο,
έλα
απφ
ηα
αθφινπζα:
 βεβαίσζε κεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 6
ηνπ εληχπνπ αίηεζεο,
 θαηάζηαζε παξαθξαηήζεσλ έθηαθηεο ακπληηθήο
εηζθνξάο απφ κεξίζκαηα,
 πηζηνπνηεηηθφ κεξίζκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζην
Τκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ,
(γ) γηα απηνηειψο εξγαδφκελν πξφζσπν, φηη ηζρχεη θαηά
πεξίπησζε:
 αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο,
 βεβαίσζε εηζνδήκαηνο απφ ινγηζηή/ειεγθηή,
(δ) ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε εηζφδεκα (απφ
απαζρφιεζε, ζχληαμε/επηδφκαηα) ζην εμσηεξηθφ θαηά
ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο
παξνχζαο αίηεζεο, ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο
εξγνδφηεο ή/θαη αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ.

(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 (ΙΒΑΝ)
απφ Αδεηνδνηεκέλν Πηζησηηθφ Ίδξπκα γηα ηνλ
αηηεηή/ηξηα. Τν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη κφλν
κε έκβαζκα ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ
ινγαξηαζκφ
ηεο/ηνπ αηηήξηαο/ηε.

(ε) Έληππν Δμνπζηνδφηεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 8
ηνπ εληχπνπ αίηεζεο.

Γηα ππεθόνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνύο
πνπ έρνπλ ηε λόκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν

Γηα ππεθόνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη κέιε ησλ
νηθνγελεηώλ ηνπο

(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 (Με
ηελ έλαξμε ηνπ εθάζηνηε αθαδεκατθνχ έηνπο ην Σεπηέκβξην
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαηλνχξηα βεβαίσζε θνίηεζεο
(φρη βεβαίσζε εγγξαθήο) γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο).

(ζ) αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο ή Γειηίνπ Γηακνλήο
απφ
ην
Τκήκα
Αξρείνπ
Πιεζπζκνχ
θαη
Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

Δπηπξόζζεηα Πηζηνπνηεηηθά γηα ππεθόνπο θξάηνπο
κέινπο ηεο ΔΔ
(δ) Μεληαία Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Απνδνρψλ απφ ηηο
Υπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ην έηνο πνπ
αθνξά ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζε πεξίπησζε κηζζσηνχ
εξγαδφκελνπ. Σε πεξίπησζε απηνηειψο εξγαδφκελνπ
(δειαδή κε κηζζσηνχ εξγαδφκελνπ) πξνζψπνπ απαηηείηαη
Βεβαίσζε ή Αλαιπηηθή Καηάζηαζε πιεξσκέλσλ εηζθνξψλ
ζην Τακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

Γηα ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ηε λόκηκε θαη
ζπλερή δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν

(η) Πιεξνθνξίεο γηα Σηνηρεία Αζθάιηζεο ζε θξάηνο κέινο
ηεο ΔΔ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 7 ηνπ εληχπνπ
αίηεζεο.

(ηα)

αληίγξαθν
Άδεηαο
Παξακνλήο
ή
Άδεηαο
Μεηαλάζηεπζεο (Immigration Permit) απφ ην Τκήκα
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.

(ε) Βεβαίσζε γηα ιήςε παξνρήο επηδνκάησλ (π.ρ. αλεξγίαο,
κεηξφηεηαο, αζζελείαο) ή ζπληάμεσλ απφ ηηο Υπεξεζίεο
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ην έηνο πνπ αθνξά ε
ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ

Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη:
(α) ζηελ Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, Τεχθξνπ 6, 1066 Λεπθσζία – ηει.1434 ,
(β) ζηα αθφινπζα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ):
(i) ΚΔΠ 1 - Λεπθσζίαο: Γεσξγίνπ Σεθέξε, ΤΤ 2415 Έγθσκε, ηει. 22 446686,
(ii) ΚΔΠ 2 - Λεπθσζίαο: Λεσθ. Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 36, ΤΤ 1065 Λεπθσζία, ηει. 22 419191,
(iii) Λεκεζνχ: Σπχξνπ Αξανχδνπ 21, ΤΤ 3036, ηει.: 25 829129,
(iv) Ακκνρψζηνπ: Διεπζεξίαο 83, ΤΤ 5380 Γεξχλεηα, ηει. 23 300300,
(v) Λάξλαθαο: Σπχξνπ Κππξηαλνχ 42, ΤΤ 6051, ηει. 24 815555,
(vi) Πάθνπ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 62, ΤΤ 8021, ηει. 26 822400,
(vii) Πφιεο Φξπζνρνχο: Δπαγφξα Παιιεθαξίδε 1, ΤΤ 8820, ηει. 26 821888,
(viii)Πειελδξίνπ: Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ’ 70, ΤΤ 4878, ηει. 25 813400.
(ix) Κνινζζίνπ: Ακκνρψζηνπ 67,ΤΤ 4636,ηει. 25824300
(γ) ζηα Δπαξρηαθά Ταρπδξνκηθά Γξαθεία (Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ) φπσο θαη ζην Ταρπδξνκηθφ Γξαθείν Αγξνχ.
Δπίζεο νη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε:
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
Σ.Θ. 25686
1311, Λεπθσζία
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