Αίτηση για οικονομικό βοήθημα

ΜΕΡΟΣ Α
1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο αιτητή
Αριθμός Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Ημερ. Γέννησης

Διεύθυνση
Κατοικίας:
Πόλη/Χωριό

Ταχ. Κώδικας
Τηλ. Επικοινωνίας

Κινητό Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
Διεύθυνση Facebook
2.

ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
(Σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)

Δεν είμαι λήπτης άλλου οικονομικού βοηθήματος από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό
Είμαι λήπτης άλλου οικονομικού βοηθήματος από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό
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ΜΕΡΟΣ Β
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα

Συγγένεια

Ηλικία

Επάγγελμα/Εκπ. Ίδρυμα

(Σημείωση: Ο όρος οικογένεια περιλαμβάνει τους γονείς του αιτητή, τον αιτητή και άλλα άγαμα τέκνα μη
εργαζόμενα τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας
τους, ή φοιτούν σε σχολές Κατώτερης, Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία).

2.

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ (Μηνιαίο Ακαθάριστο Εισόδημα)

Εισόδημα Πατέρα

Εισόδημα Μητέρας

Εισόδημα από ενοίκια

Εισοδήματα από άλλες πηγές ή/και βοηθήματα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε μαζί με την παρούσα αίτηση φωτοαντίγραφα των
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας. (Σημειώστε √ όπου ισχυεί)

1.

Αντίγραφα Πιστοποιητικών Γεννήσεων των παιδιών της οικογένειας.

2.

Αντίγραφα δελτίων πολιτικής ταυτότητας των μελών της οικογένειας.

3.

Αντίγραφο ταυτότητας πολυτέκνων (όπου ισχύει).

4.

Πρόσφατη Μηνιαία Κατάσταση Μισθού (Pay Slip) ή Aνεργιακού Επιδόματος.

5.

Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας (όπου ισχύει).

6. Αντίγραφα πιστοποιητικών φοίτησης σε Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού για τα
εξαρτώμενα τέκνα που είναι φοιτητές (όπου ισχύει).
7. Όπου υπάρχουν θέματα υγείας για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας να προσκομιστεί το
ανάλογο πιστοποιητικό.
8. Φορολογική Βεβαίωση των γονέων για το προηγούμενο έτος η οποία εκδίδεται από το Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων.
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9. Βεβαίωση δημοσίου βοηθήματος από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας /
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (όπου ισχύει).
10. Βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας / αναπηρίας γονέα για εργασία από το Γραφείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όπου ισχύει).
11. Για εισοδήματα από άλλες πηγές να υποβληθούν αποδείξεις εισοδημάτων (π.χ. ενοίκια).
12. Άλλα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
13. Αντίγραφα δανείων (αν υπάρχουν).
14. Απόδειξη πληρωμής ενοικίου (αν υπάρχει).
15. Περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους ζητάτε το οικονομικό βοήθημα. (μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και το πίσω μέρος της σελίδας).

ΜΕΡΟΣ Γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε
σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη αποτελεί ψευδή δήλωση και είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τον
αποκλεισμό μου από τη διεκδίκηση οικονομικού βοηθήματος.

Συμφωνώ με οποιανδήποτε έρευνα των στοιχειών που προανέφερα.

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή Αιτητή:

Ημερομηνία:

/

/
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