ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΧΣΕΡΙΚΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΕΙΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΤΠΗΚΟΟΤ ΣΡΙΣΗ ΥΧΡΑ
(δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18ΤΣ(ηβ) ηνπ πεξί Αιινδαπώλ θαη Μεηαλαζηεύζεσο Νόκνπ)

Δηεπζπληή
Τκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο,
Εγώ ν πην θάησ ππνγεγξακκέλνο εξγνδόηεο:
Ολνκαηεπώλπκν (θπζηθό / λνκηθό πξόζσπν):…………………………………………………………...
ΑΔΣ / αξ. δηαβαηεξίνπ (γηα θπζηθά πξόζσπα):…………………………………………………………
ΑΜΕ (γηα λνκηθά πξόζσπα):………………………...…………………………………………………....
Δηεύζπλζε: ……………………………......……………………………………………………………...
αξ. ηειεθώλνπ:………………............,
δειώλσ όηη αλαιακβάλσ όια ηα έμνδα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πην θάησ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο ηνλ
νπνίν ζα εξγνδνηήζσ / εξγνδνηώ / εξγνδνηνύζα 1 (λα δηαγξαθεί ό,ηη δελ ηζρύεη):
Ολνκαηεπώλπκν εξγαδνκέλνπ :……………………………..…………………………………………...
Τπεθνόηεηα:……………………………..
Αξ. Δηαβαηεξίνπ:………………………………………
ΔΕΑ (ARC)*: ………….………………….. Αξ. θαθ.*:…….……………………………………….
*όπνπ εθαξκόδεηαη
Έρσ ελεκεξσζεί όηη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςήο εθ κέξνπο κνπ λα επηβαξπλζώ κε ην θόζηνο
απνκάθξπλζεο ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο, ν Δηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη
Μεηαλάζηεπζεο ζα ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα κε ζθνπό ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ.
Ελόζσ δελ θαηαβάιιεηαη εθ κέξνπο κνπ ην θόζηνο απνκάθξπλζεο ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο, νπδεκία
λέα αίηεζε κνπ γηα έθδνζε, ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη
απαζρόιεζεο άιινπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο, ζα εμεηάδεηαη.

Υπνγξαθή εξγνδόηε: …………………….

1

Ηκεξνκελία: ……………………

Σε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο ηξαπεδηθήο εγγύεζεο έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ
θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα θάιπςε ησλ εμόδσλ απνκάθξπλζεο ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο, απαξαηηήησο λα ππνβάιιεηαη
ζπκπιεξσκέλν θαη ην έληππν FIMAS (εμνπζηνδόηεζε γηα πιεξσκέο) πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο παξνύζαο δήισζεο.

Να ζπκπιεξσζεί ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηξαπεδηθήο εγγύεζεο ηέζεθε ζηε δηάζεζε ηνπ Δηεπζπληή
ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα θάιπςε εμόδσλ απνκάθξπλζεο ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1441 – ΛΕΤΚΩΙΑ

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ
Εγώ/ Εμείσ ο/θ/οι κάτωκι υποφαινόμενοσ/θ/οι με τθν παροφςα ςασ εξουςιοδοτώ/οφμε όπωσ ςτο εξισ καταβάλλετε
με ζμβαςμα θλεκτρονικά ςτο τραπεηικό μου/μασ λογαριαςμό, οποιαδιποτε ποςά κακίςτανται πλθρωτζα προσ
εμζνα/εμάσ από οποιαδιποτε Κυβερνθτικι Υπθρεςία μζςω του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διοικθτικισ και
Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου (FIMAS).
Για το ςκοπό αυτό παρακζτω/ουμε πιο κάτω τα ελάχιςτα απαραίτθτα ςτοιχεία του Σραπεηικοφ μου/μασ λογαριαςμοφ
που τθρείται ςε Ευρώ. Επιπρόςκετα επιςυνάπτω φωτοαντίγραφο μζρουσ τθσ κατάςταςθσ του τραπεηικοφ μου
λογαριαςμοφ (ςτο οποίο δεν φαίνονται οποιεςδιποτε ςυναλλαγζσ) όπου παρουςιάηονται μόνο το όνομα τθσ
Τράπεηασ, ο κάτοχοσ/δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ, ο κωδικόσ και το όνομα του υποκαταςτιματοσ (όπου
εφαρμόηεται) και ο διεκνισ αρικμόσ του λογαριαςμοφ μου /μασ (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).
Η παροφςα εξουςιοδότθςθ ιςχφει μζχρι νεότερθσ γραπτισ ειδοποίθςθσ από εμζνα/εμάσ.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ (για Φυςικά Πρόςωπα)
ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ (για Εταιρείεσ)
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (Οδόσ και αρικμόσ ι Τ.Θ.)
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙO
ΟΝΟΜΑ ΣΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ (ΙΒΑΝ)
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Y

Σημείωση: Ο ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο πξέπεη λα αλήθεη ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ πνπ ζα πιεξωζεί. Απνδεθηόο ινγαξηαζκόο γίλεηαη θαη ζηελ
πεξίπηωζε πνπ θπζηθό πξόζωπν/ δηθαηνύρνο θαηέρεη θνηλό ινγαξηαζκό κε άιιν θπζηθό πξόζωπν, λννπκέλνπ όηη, ζην θωηναληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο
ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή ηεο βεβαίωζεο από ηελ ηξάπεδα πνπ ζα επηζπλαθζεί ζηελ παξνύζα εμνπζηνδόηεζε, ζα θαίλεηαη θαη ην όλνκα ηνπ
δηθαηνύρνπ πνπ ζα πιεξωζεί.
Σε πεξίπηωζε πνπ o δηθαηνύρνο είλαη λνκηθό πξόζωπν, ηόηε απαξαίηεηα ν ινγαξηαζκόο ζα πξέπεη λα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην ίδην ην λνκηθό πξόζωπν
θαη όρη από θνηλνύ κε άιια πξόζωπα.

(Σφραγίδα)
______________________
Υπογραφι Εξουςιοδοτοφντοσ

_________________________________________________
Όνομα Εξουςιοδοτοφντοσ (ςε περίπτωςθ νομικισ οντότθτασ)

Ημερομθνία:____/_____/20____
(Εάν είναι εταιρεία ι μθ φυςικό πρόςωπο θ εξουςιοδότθςθ αυτι να ςφραγιςκεί ςτο μζροσ δίπλα από το όνομα του
εξουςιοδοτοφντοσ με τθν ςφραγίδα τθσ εταιρείασ)

