(Έληππν Τ.Μ.ΑΠ.Δ. 3)

ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αξ. Φαθ: .....................

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΟΠΗΘΔΝΣΩΝ

ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΔΝΟΗΚΗΟΤ ΔΚΣΟΠΗΘΔΝΣΑ ΦΟΗΣΖΣΖ
Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε προζεκηικά ηις οδηγίες ζηις πίζω ζελίδες ηοσ ενηύποσ.
Α. 1. Να δηλωθεί καηά πόζον έτεηε επιδοηηθεί ζηο παρελθόν από ηην Υ.Μ.ΑΠ.Ε [Επίδομα ενοικίοσ] Ναι
2. Να δηλωθεί καηά πόζον η οικογένεια ζας ησγτάνει Επιδόηηζης Ενοικίοσ από ηην Υ.Μ.ΑΠ.Ε.
Ναι
3. Να δηλωθεί καηά πόζον εζείς ή η οικογένεια ζας επιδοηείζηε από ηο Τμ. Υπ. Κοιν. Εσημερίας Ναι
4. Να δηλωθεί καηά πόζον έτεηε επιδοηηθεί από ηο Υπ. Παιδείας & Πολιηιζμού (Φοιηηηικό Πακέηο)Ναι

Ότι
Ότι
Ότι
Ότι

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΖ / ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ
Όλνκαηεπώλπκν………………………………....……….

Αξ.Σαπηόηεηαο ………………………………....…………

Γηεύζπλζε Δλνηθηαδόκελεο θαηνηθίαο........................................................................................................................
.......................................................................................

Σαρ.Κώδ...........................Σει........................................

Αξ. Πξνζθ. Σαπηόηεηαο........ ……………….………..….

…………………………………………..............................

Ζκεξ. γέλλεζεο .………………………………………….

Έγγακνο/ε

ηνηρεία ζπδύγνπ:

Δπάγγεικα...................................................................

Ολνκαηεπώλπκν............................................................

Αξ. Σαπηόηεηαο............................................................

Άγακνο/ε

Γ.(i) ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΓΚΑΣΟΗΚΟΤ/ΩΝ αλ ππάξρνπλ:
1. Όλνκαηεπώλπκν …..…………………………………

Αξ. Σαπηόηεηαο……........................................…..…….

2. ΄Ολνκαηεπώλπκν …………………………………

Αξ. Σαπηόηεηαο ……………………………....…..……...

Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΟΗΚΑ Ύςνο θαηαβαιιόκελνπ ελνηθίνπ: €............................
Ολνκαηεπώλπκν Ηδηνθηήηε……………….......…....…......................................................... Α.Γ.Σ..........................
Γηεύζπλζε......................................................................................................Σειέθσλν.......……………….…….....
Δια ηης παρούζης δηλώνω όηι ο/η πιο πάνω ιδιοκηήηης/ρια δεν αποηελεί μέλος ηης οικογένειας μοσ και δεν είναι
ζσγγενικό πρόζωπο α΄ βαθμού. Επίζης δηλώνω όηι ηο ακίνηηο δεν ανήκει ζε Εηαιρεία Περιοριζμένης Εσθύνης
ζηην οποία μέηοτοι είναι α’ βαθμού ζσγγενείς.

Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ
Ολνκαηεπώλπκν παηέξα ………………………………………………………………………..αξ, ηαπη……………….
Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο …………………………………………………………………………………. αξ. ηαπη………………….

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο................................................................................................................................................
Σαρ. Κώδηθαο………………, Δπαξρία …………………………..., Σει. γνλέσλ………………………………………..
Ηδηόθηεηε θαηνηθία

Δλνηθηαδόκελε θαηνηθία

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε*:……………………………………

*Να αλαγξαθεί θαηά πόζν ην δεύγνο είλαη λπκθεπκέλν / δηαδεπγκέλν / ζε δηάζηαζε / ή άιιν

Σ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ ΣΔΚΝΩΝ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΜΔΝΟΤΝ ΣΖΝ ΟΗΚΗΑ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ
ΦΟΗΣΖΣΖ/ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ

Α/Α

Ολνκαηεπώλπκν

Αξ.
Πνιηηηθήο
Σαπηόηεηαο

Ζκεξ.
γέλλεζεο

Ηδηόηεηα
(αλήιηθνο,
καζεηήο,
ζηξαηηώηεο,
θνηηεηήο,
αλάπεξνο)

Δξγαδόκελνο/ε
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)

Να δεισζεί ν
ηξόπνο
θνίηεζεο:
πιήξεο ή κεξηθή
(ηζρύεη γηα
θνηηεηέο)

1
2
3
4

Ε. Να δεισζεί θαηά πόζνλ έρεηε επσθειεζεί νπνηαζδήπνηε ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο από ην θξάηνο …………..
.......................................................................................................................................................................................................................................

Ζ. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ
Γηά ηεο παξνύζεο αίηεζεο δειώλσ ππεύζπλα όηη δελ θαηέρσ ή/θαη δελ θαηείρα νπνηνδήπνηε αθίλεην κε εμαίξεζε ηα πην θάησ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σ. ΠΛΖΡΩΜΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΔΝΟΗΚΗΟΤ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΔΜΒΑΜΑ
Σν επίδνκα ελνηθίνπ ππνρξεσηηθά ζα εκβάδεηαη απεπζείαο ζε πξνζσπηθό ή θνηλό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ/ηεο
θνηηεηή/ηξηαο. Να δεισζεί:
Δπσλπκία Σξάπεδαο/πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο (.Π.Η.) ….……………………….……....……............................
ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN)
C

Y

Να επιζσναθθεί απαραίηηηα βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ζηελ νπνία λ’ αλαγξάθεηαη ην ΗΒΑΝ ηνπ δηθαηνύρνπ.
Ε. ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΡΔΥΟΝ ΔΣΟ

Να δεισζνύλ ηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα από όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Κύπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθό:
Παηέξαο ηνπ
Μεηέξα ηνπ
θνηηεηή/ηξηαο θνηηεηή/ηξηαο
€
€

Δηήζηα Δηζνδήκαηα

Αδειθόο/ε

Αδειθόο/ε

€

€

1. Μηζζνί
2. πληάμεηο από ην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
3. πληάμεηο από ην Γεληθό Λνγηζηήξην
4. πληάμεηο Αληθαλόηεηαο
5. Γεκόζηα Βνεζήκαηα από ηηο Τπεξεζίεο Κνηλ. Δπεκεξίαο
6. Δπίδνκα αλεξγίαο
7. Δπίδνκα ηέθλνπ
8. Δπίδνκα αζζελείαο
9. Δπίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
Άιιεο πεγέο (Γειώζηε πεγή εηζνδήκαηνο) ..…….…………..
ΤΝΟΛΟ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ

Γλσξίδνληαο όηη απνηειεί πνηληθό αδίθεκα ε θαηάζεζε ςεπδώλ ζηνηρείσλ, δειώλσ
ππεύζπλα όηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. Επίζηρ, μος γίνεηαι γνωζηό όηι, αν σπειαζηεί για ηην εξέηαζη ηηρ
αίηηζηρ μος για Επίδομα Ενοικίος, η Υπηπεζία Μέπιμναρ και Αποκαηάζηαζηρ Εκηοπιζθένηων ηος Υποςπγείος Εζωηεπικών
δύναηαι να επαληθεύζει ηα ζηοισεία πος παπαθέηω ζ’ αςηήν ζε ζςνεπγαζία με άλλερ απμόδιερ απσέρ ηηρ Δημοκπαηίαρ.
………...………..….
Ζκεξνκελία

………………………………………...........
Τπνγξαθή θνηηεηή/ηξηαο

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 ηνλ ίδην/ηελ ίδηα, ζα ηεξνύληαη
ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λόκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνο, Ν. 138(Η)/2001 όπσο ηζρύεη, από ηνλ Τπεύζπλν
Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζία Μέξηκλαο θαη Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ - Δπηδόηεζε Δλνηθίσλ, γηα
ζθνπνύο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ελνηθίνπ.
Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο Μέξηκλαο θαη Απνθαηάζηαζεο
Δθηνπηζζέλησλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία, 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 Μέξηκλαο θαη
Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ). 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.

(Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 10)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου δηλώνω υπεύθυνα ότι ο/η .........................................
............................................................ κάτοχος Πολιτικής Ταυτότητας με Αρ. .......................
Εργάζεται σαν υπάλληλος μας από τις ...................................................... με την ειδικότητα
του/της

...........................................................................................

και

οι

ακαθάριστες

απολαβές του/της ανέρχονται στα €........................ την ημέρα/εβδομάδα, το μήνα.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι δεν καταβάλλεται/καταβάλλεται 13 ος μισθός ο οποίος
ανέρχεται στα € ……………….

Οι αποκοπές από τις απολαβές του/της είναι οι ακόλουθες:
(α)

Κοινωνικές Ασφαλίσεις ............................................................

€ ......................

(β)

Ταμείο Προνοίας ......................................................................

€ ......................

(γ)

Ταμείο Εκτοπισθέντων ............................................................

€ ......................

(δ)

Άλλες αποκοπές......................................................................

€ ......................
____________
€ ......................
============

Υπογραφή εργοδότη ............................................................. Ημερομηνία ...........................
Όνομα εργοδότη ....................................................................................................................
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εργοδότη .........................................................
Διεύθυνση και τηλέφωνο εργασίας ........................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

(Τ.Μ.ΑΠ.Ε. 13)
ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΣΟΠΙΘΕΝΣΩΝ

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ν/ε ................................................................................. θάηνρνο Πνιηηηθήο Σαπηόηεηαο
κε Αξ. ...................................... θαη Πξνζθπγηθήο Σαπηόηεηαο κε Αξ.....................................
νξθίδνκαη θαη δειώλσ ηα αθόινπζα:
(α)

Δελ εμαζθώ νπνηνδήπνηε επάγγεικα είηε σο απηνεξγνδνηνύκελνο είηε σο
ππάιιεινο θαη δελ εθηειώ νπνηαδήπνηε ππεξεζία από ηελ νπνία λα έρσ εηζόδεκα.
(ή)

(β)

Είκαη απηνεξγνδνηνύκελνο ........................................................................... θαη νη
αθάζαξηεο απνιαβέο κνπ αλέξρνληαη ζηα €....................... ηελ εκέξα/εβδνκάδα, ην
κήλα/ρξόλν.

Από απηέο ζπλεηζθέξσ ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ

€................... αλά ηξηκελία. Ο αξηζκόο Μεηξώνπ ησλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεώλ κνπ
είλαη

.......................................

θαη

ε

δηεύζπλζή

ηεο

εξγαζίαο

κνπ

................................................................................, ηει. .....................................

Οξθίδνκαη θαη θαηαζέησ όηη όια ηα πην πάλσ είλαη αιεζή.
Ο/Η ΕΝΟΡΚΩ ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΤΑ

..........................................................
Οξθίζηεθε θαη ππέγξαςε ελώπηόλ κνπ ζην
Επαξρηαθό Δηθαζηήξην ...............................
ζήκεξα, ηελ ...............................................
Ο ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΗΣΗ

....................................................................

(Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 14)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ν/ή ……………………………………………….. από ……………………………………
αξ.

πνιηηηθήο

ηαπηόηεηαο

…………………..

θαη

αξ.

πξνζθπγηθήο

ηαπηόηεηαο

………………....... δειώλσ ππεύζπλα θαη ζε γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ όηη εγώ ή άιιν
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κνπ δελ έρσ/έρνπκε απνηαζεί ζηελ «Επηηξνπή Απνδεκηώζεσλ»
(Ε.Α.) γηα πώιεζε ηεο πεξηνπζίαο κνπ/καο ή κέξνο απηήο πνπ βξίζθεηαη ζηηο
θαηερόκελεο πεξηνρέο θαη δελ έρσ/έρνπκε επσθειεζεί από ηελ Επηηξνπή απηή.

2.

Αληηιακβάλνκαη/καζηε πεξαηηέξσ όηη ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη ε

Δήισζε απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε Υπεξεζία έρεη κεηαμύ άιισλ
θαη ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηπρόλ απόθαζε ηεο γηα παξαρώξεζε ζηεγαζηηθήο
βνήζεηαο πνπ βαζίζηεθε έζησ κεξηθώο ζ’ απηή ηε Δήισζε ρσξίο νπνηαδήπνηε
απαίηεζε από κέξνπο κνπ/καο .

……………………..…………
Ο/Η Υπεπζύλσο
Δειώλ / Δεινύζα
Υπόγξαςε/αλ ελώπηνλ κνπ

………………………………………….
Κνηλνηάξρεο / Πηζηνπνηώλ Υπάιιεινο

ΓΙ (έντυπο14)

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνύλ ηα πην θάησ πξσηόηππα θαη
αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά. ΄Αλ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θνηηεηή, ηόηε δελ ρξεηάδεηαη λα επηζπλαθζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά κε αξ. 1,
3 θαη 6. Δπίζεο γηα θνηηεηέο πνπ επηδνηνύλην θαηά ην πξνεγνύκελν αθαδεκατθό έηνο θαη ζπλερίδνπλ
λα θνηηνύλ, λα επηζπλαθζνύλ απνδείμεηο πιεξσκήο ελνηθίνπ γηα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο.
1. Πξνζθπγηθή ηαπηόηεηα θνηηεηή/θνηηήηξηαο.
2. Βεβαίσζε Φνίηεζεο από ην Παλεπηζηήκην/Κνιιέγην γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο.
3. Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο.
4. Δλνηθηαζηήξην ΄Δγγξαθν ραξηνζεκαζκέλν ζηνλ ΄Δθνξν Υαξηνζήκσλ όηαλ ε αμία ηεο ύκβαζεο ππεξβαίλεη ηηο
€5.000.
5. Σειεπηαία απόδεημε πιεξσκήο ελνηθίνπ. ηηο πεξηπηώζεηο θνηηεηώλ πνπ έιαβαλ επίδνκα ην πξνεγνύκελν
αθαδεκατθό έηνο θαη ζπλερίδνπλ λα ελνηθηάδνπλ δύλαηαη λα θαιπθζεί θαη ε θαινθαηξηλή πεξίνδνο Ηνπλίνπ- Απγνύζηνπ
λννπκέλνπ όηη ην ελνηθηαζηήξην έγγξαθν είλαη ζε ηζρύ θαη πξνζθνκηζζνύλ ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαβνιήο ελνηθίνπ. ηελ
απόδεημε ελνηθίνπ κε κνξθή ηξαπεδηθήο εληνιήο, είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία όπσο ν ζθνπόο ηνπ
εκβάζκαηνο ,ν κήλαο ζηνλ νπνίν αθνξά ε πιεξσκή, θαζώο θαη ν παξαιήπηεο. Ωο εθ ηνύηνπ:
(α)γηα πθηζηάκελνπο δηθαηνύρνπο θνηηεηέο πνπ ιάκβαλαλ επηδόηεζε ελνηθίνπ θαηά ην πξνεγνύκελν αθαδεκατθό έηνο θαη
ζπλερίδνπλ λα θνηηνύλ, λα επηζπλαθζνύλ απνδείμεηο πιεξσκήο ελνηθίνπ γηα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο (εθόζνλ ε
πεξίνδνο ελνηθίαζεο ζπλερίδεηαη).
(β) γηα θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ πξώηε θνξά αίηεζε: λα επηζπλαθζεί ε ηειεπηαία απόδεημε ελνηθίνπ ηνπ κελόο θαηά ηνλ
νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε

6. Σξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο [ΗΒΑΝ] (ζην όλνκα ηνπ αηηεηή/ηξηαο).
7. Γηα άιια ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη θνηηεηέο λα πξνζθνκίδεηαη Bεβαίσζε θνίηεζεο από ην
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην νπνίν θνηηνύλ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
8. Γηα ηα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα (γνλείο θαη ηέθλα ηα νπνία δνπλ ζηελ νηθία ησλ γνλέσλ ηνπο). Οη αηηεηέο
ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα ηνπ
θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (όπνπ ηζρύεη) μερσξηζηά:
(α) γηα κηζζσηνύο εξγαδόκελνπο: Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Απνδνρώλ από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο ή
από ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε γηα ην πξνεγνύκελν θαη ην ηξέρνλ έηνο θαη έλα από ηα
αθόινπζα:
 Βεβαίσζε εξγνδόηε σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία εξγνδόηεζεο, ην
νο
ύςνο ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνύ θαζώο θαη θαηά πόζν θαηαβάιιεηαη ή όρη 13 κηζζόο.
 Σειεπηαία Καηάζηαζε κηζζνδνζίαο (payslip).
 Πηζηνπνηεηηθό απνδνρώλ (Δ.Πξ.63 ζηε πεξίπησζε ππαιιήισλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα).
(β ) γηα απηνηειώο εξγαδόκελνπο

Βεβαίσζε από Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο γηα ην εβδνκαδηαίν εηζόδεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
 Αληίγξαθν Φνξνινγηθήο Βεβαίσζεο/Γήισζεο γηα ην πξνεγνύκελν έηνο.
 Έλνξθνο Γήισζε (ΤΜΑΠΔ 13) αλαθνξηθά κε ην ύςνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ.
(γ) γηα αλέξγνπο
 Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο καδί κε ην ζρεηηθό έληππν ππνγξαθήο ζην Γξαθείν Δξγαζίαο.
 Δηήζηα θαηάζηαζε αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
(δ) Γηα δηαδεπγκέλεο κεηέξεο λα πξνζθνκίδεηαη: Γηαδύγην (ή αίηεζε δηαδπγίνπ) θαη ζρεηηθό Γηάηαγκα
Γηθαζηεξίνπ ζην νπνίν λα θαίλεηαη ην πνζό ηεο δηαηξνθήο πνπ ιακβάλνπλ.
(ε) Γηα άγακεο κεηέξεο λα πξνζθνκίδεηαη: Έλνξθνο Γήισζε όηη δελ πξαγκαηνπνίεζαλ γάκν ή αξξαβώλα.
(ζη) Γηα κεηέξεο νηθνθπξέο (έλα από ηα αθόινπζα)
 Καηάζηαζε Αζθαιηζηέσλ Απνδνρώλ γηα ηηο ππάξρνπζεο εηζθνξέο.
 Βεβαίσζε θαηά πόζν είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ρέδην Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
(δ) Γηα ζπληαμηνύρνπο γνλείο: (έλα από ηα αθόινπζα)
 Βεβαίσζε από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ην ύςνο ηεο ζύληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη.
 Βεβαίσζε από ην Σξαπεδηθό ίδξπκα ζην νπνίν εκβάδεηαη ε ζύληαμε.
 Απόθνκκα θαηαβνιήο ζύληαμεο.
(ε) ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη γνλείο ή αδέιθηα είλαη ιήπηεο Δπηδνκάησλ ή Γεκόζησλ Βνεζεκάησλ γηα
δεκόζηα βνεζήκαηα όπσο:
 Δπίδνκα Γξαθείνπ Δπεκεξίαο.
 Δπίδνκα ηέθλνπ.
 Δπίδνκα Μνλνγνλέα.
 Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα.
λα πξνζθνκίδνληαη απνθόκκαηα (ή άιια δηθαηνινγεηηθά π.ρ. εκβάζκαηα) κε αλαγξαθόκελν ην πνζό.
9. Δλππόγξαθε πηζηνπνηεκέλε Τπεύζπλε Γήισζε πνπ λα επηβεβαηώλεη όηη ε νηθνγέλεηα δελ απνηάζεθε ζηελ
Δπηηξνπή Απνδεκηώζεσλ γηα πώιεζε πεξηνπζίαο ζηηο θαηερόκελεο πεξηνρέο (έληππν Τ.Μ.ΑΠ.Δ. 14).

ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ
Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηα θαηά ηόπνπο Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο
Μέξηκλαο θαη Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ γηα έθαζην αθαδεκατθό έηνο από
1ε επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο.
ΖΜΔΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΑΝΑ ΔΠΑΡΥΗΑ
Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Μέξηκλαο θαη Απνθαηάζηαζεο
Δθηνπηζζέλησλ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ:
(α) ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΤΚΩΗΑ: ηα Κεληξηθά Γξαθεία ΤΜΑΠΔ ζηε δηεύζπλζε Ζιία Παπαθπξηαθνύ 34, Σ.Σ.
2415,΄Δγθσκε, Λεπθσζία – ηει. 22871836 ή 22456276.
(β) ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΜΔΟΤ ΚΑΗ ΠΑΦΟΤ:
ην Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζίαο Μέξηκλαο θαη
Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ ζηε δηεύζπλζε Αγθύξαο 31, Σ.Σ. 3042 Λεκεζόο (Πιαηεία Μεζαησληθνύ Κάζηξνπ
Λεκεζνύ) - θεληξηθό ηειέθσλν 25871150 ή ηειέθσλα 25827978-79.
εκεηώλεηαη όηη νη δηακέλνληεο ζηελ Δπαξρία Πάθνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ηνπο καδί κε όια ηα
ζρεηηθά έληππα ηαρπδξνκηθώο ζηελ Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 51014, Λεκεζόο 3500.
(γ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ/ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ: ην Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζίαο Μέξηκλαο θαη
Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ ζηε δηεύζπλζε Πνηακνύ Όμνπ 4, 6051 ΄Αγ. Ησάλλεο, Λάξλαθα. Σει. 24812237/56
ή 24821940.

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίδνκα, θαζώο θαη ηα έληππα αηηήζεσλ είλαη θαηαρσξεκέλα
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηε δηεύζπλζε www.moi.gov.cy (Σκήκαηα,
Τπεξεζία Μέξηκλαο θαη Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ).
2.

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα, λα είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλεο θαη
ππνγεγξακκέλεο θαη λα ζπλνδεύνληαη κε όια ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά (πξσηόηππα θαη
αληίγξαθα), δηαθνξεηηθά δελ ζα παξαιακβάλνληαη θαη δελ ζα αμηνινγνύληαη.

3.

Αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κόλν από εθηνπηζζέληεο θαηόρνπο Πξνζθπγηθήο Σαπηόηεηαο
«ρσξίο πεξηνξηζκνύο» ή από παζόληεο θαηόρνπο Βεβαίσζεο / Πηζηνπνηεηηθνύ από ηελ Δπηηξνπή
Αλαθνπθίζεσο Παζόλησλ, νη νπνίνη θνηηνύλ ζε αλαγλσξηζκέλε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν.
Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ γίλεηαη απνδεθηή πξηλ ηελ Δλνηθίαζε.

4.
5.

ε πεξίπησζε έγθξηζεο ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά ζην δηθαηνύρν από ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηεο αίηεζεο λννπκέλνπ όηη θαιύπηεηαη από ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ
ελνηθηαζηεξίνπ εγγξάθνπ.

6.

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο, νη ελ δηαζηάζεη
ζύδπγνη ζεσξνύληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ.

7.

Ο/Ζ αηηεηήο/ηξηα δελ πξέπεη λα θαηέρεη ή/θαη λα θαηείρε ζην παξειζόλ νηθηζηηθή κνλάδα.

8.

Ο/Ζ αηηεηήο/ηξηα δελ πξέπεη λα έιαβαλ ζην παξειζόλ ζηεγαζηηθή βνήζεηα από ην θξάηνο.

9.

Ζ ελνηθηαδόκελε νηθηζηηθή κνλάδα δελ πξέπεη λα είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ αηηεηή θαη δελ πξέπεη λα
αλήθεη ζε ζπγγεληθό πξόζσπν α’ βαζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ ε ελνηθίαζε γίλεηαη από Δηαηξεία
Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ζηελ νπνία κέηνρνη είλαη α’ βαζκνύ ζπγγελείο πξνο ηνλ αηηεηήελνηθηαζηή, κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο πέξαλ ηνπ 50%, δελ παξαρσξείηαη επίδνκα ελνηθίνπ.

10.

Ζ ελνηθηαδόκελε θαηνηθία / δηακέξηζκα δελ πξέπεη λα απνηειεί νηθηζηηθή κνλάδα θπβεξλεηηθνύ
νηθηζκνύ ή θαηνηθία απηνζηέγαζεο πνπ αλεγέξζεθε ζε θπβεξλεηηθό νηθόπεδν, γηα ηελ νπνία δελ
εθδόζεθε ηίηινο ηδηνθηεζίαο ζην δηθαηνύρν θάηνρν ηεο.

11.

Ζ ελνηθηαδόκελε νηθηζηηθή κνλάδα δελ πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30
ρηιηνκέηξσλ από ηελ παηξηθή νηθία.

12.

Ζ ΤΜΑΠΔ έρεη ηελ εμνπζία λα πξνβαίλεη ζε επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη λα δεηεί νπνηαδήπνηε
πξόζζεηα ζηνηρεία / δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηελ ππόζεζε.

