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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 
 

 

           
 

 
ΔΝΣΤΠΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΙΣΗΣΗ 
 

Α.  ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΗ 

 
1. Δπώλπκν: ……………………….……………………….. 
 

 
2. Όλνκα: ……………………….……………………………… 

 
3. Αξ. πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο: ………………..................... 

 
4. Ζκεξ. Γέλλεζεο: .....……… / .....…….. / .....………………. 
 

 
5. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο αηηεηή: 
       
Σειέθσλν (ζηαζεξό) ……………………..…….……..…..…………… (θηλεηό)   ……………….……….…..……...……….     
  
Πξνζσπηθό E-mail: ………………………………………………..Παλεπηζηεκηαθό Δ-mail ….……………………………….. 
 

 
6. Γηεύζπλζε κόληκεο δηακνλήο νηθνγέλεηαο αηηεηή: 
 

    Οδόο: ……………………………………………..……….……….……  Αξ.: ……...….…… Σ.Κ. ……….…...... 
 
    Πόιε/Υσξηό: ……………………………..………….…..……… Δπαξρία: ……….………………….….………    

 
7. Γηεύζπλζε Πξνζσξηλήο Γηακνλήο  (ζε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο θαηάγεηαη από άιιε πόιε/ ρώξα θαη ελνηθηάδεη δηακέξηζκα)  
 …………………………………………………………………………………………………...……………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………..................................... 

 
8. Σκήκα : …………………………………. ……………………………………………    
 
 
9.Έηνο ζπνπδώλ (βάιηε αξηζκό, π.ρ. 1ν, 2ν, 3ν , … ):  
 

 
 
 
 

 
Γηα Δπίζεκε Υξήζε 

Κνηλσληθννηθνλνκηθά 
κόξηα 
……………….. 

Μόξηα  
απόζηαζεο 
………………
… 

πλνιηθά:  ………………… 

 
Γηα Δπίζεκε Υξήζε 
 
Αξ. Αίηεζεο: ………………………. 
 

Όλ. Παξ.:  …………………………. 
 

Ζκεξ. Παξαιαβήο: ……/……/2017 
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Β. *1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ  
*2ύλζεζε Οηθνγέλεηαο Αηηεηή  -  *3Αξηζκόο εμαξηώκελωλ αηόκωλ (λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν αηηεηήο) 
 

1. Φνξνινγεηέα Δηζνδήκαηα  

Α/A Όλνκα 
Αξηζκόο 
Πνιηηηθήο 
Σαπηόηεηαο 

πγγέλεηα 
κε αηηεηή 

Ηιηθία 
Δπάγγεικα/ 

Δξγνδόηεο *4 

Αθαζάξηζην 
εηήζην εηζόδεκα 
από εξγαζία (€) 

Γηα 
Τπεξεζηαθή 
Υξήζε ΜΟΝΟ 

   
 

    
   

 
    

   
 

    
   

 
    

   
 

    
   

 
    

   
 

    
   

 
    

πλνιηθό εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα νηθνγέλεηαο:   
 

2. *5 Με Φνξνινγεηέα Δηζνδήκαηα  

Α/Α Πεγή Δηζνδήκαηνο *5  Δηήζην Πνζό (€) 
Γηα Τπεξεζηαθή 
Υξήζε ΜΟΝΟ 

1. Δπίδνκα Μνλνγνλεηθήο Οηθνγέλεηαο    

2. Δπίδνκα Σέθλνπ    

3. Γεκόζην Βνήζεκα από Γξαθείν Δπεκεξίαο *5   

4. ύληαμε Αλαπεξίαο / Αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία   

5. Δπίδνκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο    

6. Δπίδνκα Αλεξγίαο   

7. Μεξίζκαηα από Δηαηξεία/ Μεηνρέο θιπ   

8. Πξνζσπηθέο αλαιήςεηο από ινγαξηαζκό Δηαηξείαο     

9. Οηθνλνκηθό βνήζεκα από άιιν θνξέα ή νξγάλσζε   

10. Δπηδόκαηα/ Υνξεγίεο από Οξγαληζκνύο, θηι    

11. Δπηρνξεγήζεηο από ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ πιεξσκώλ   

πλνιηθό εηήζην εηζόδεκα από άιιεο πεγέο:   

                                                 
 

 *1 Να πξνζθνκίδεηαη θαη γηα ηνπο δύν γνλείο Φνξνινγηθή Βεβαίσζε γηα ην έηνο 2016 από ην Φόξν Δηζνδήκαηνο, θαζώο επίζεο Πηζηνπνηεηηθό Δηήζησλ Αζθαιηζηέσλ Απνδνρώλ, από 
ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, είηε εξγάδνληαη είηε όρη, ή αθόκα θαη αλ παίξλνπλ ζύληαμε αληθαλόηεηαο/ αλαπεξία/ γήξαηνο. Να πξνζθνκίδεηαη θαη γηα ηνλ αηηεηή (εάλ είλαη 
από 23 εηώλ θαη άλσ γηα γπλαίθεο/  από 25 εηώλ θαη άλσ γηα άληξεο) Φνξνινγηθή Βεβαίσζε γηα ην έηνο 2016  από ην Φόξν Δηζνδήκαηνο, θαζώο επίζεο Πηζηνπνηεηηθό Δηήζησλ 
Αζθαιηζηέσλ Απνδνρώλ, από ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, είηε εξγάδνληαη είηε όρη.   
*2 Ζ ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο αλαθέξεηαη ζε όια ηα εμαξηώκελα άηνκα θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη Πηζηνπνηεηηθά Γελλήζεσο όισλ ησλ εμαξησκέλσλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο, 
Βεβαηώζεηο Φνίηεζεο γηα ηα αδέξθηα πνπ ζπνπδάδνπλ θαη ηξαηνινγηθή  Βεβαίσζε γηα ηα αδέξθηα πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά. 
*3 Δμαξηώκελα άηνκα ινγίδνληαη νη γνλείο, ν αηηεηήο θαη άιια άγακα ηέθλα κε εξγαδόκελα, ηα νπνία δηακέλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο, ή θνηηνύλ ζε ζρνιέο Μέζεο, Αλώηεξεο ή Αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό ή ππεξεηνύλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, ή είλαη αλάπεξα ηέθλα.  Σα αδέξθηα 
θνηηεηέο ηνπ αηηεηή, ζα ππνινγίδνληαη σο εμαξηώκελα κέιε, εάλ δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ + 2 έηε.  Γηα αδέξθηα θνηηεηέο, από 23 εηώλ θαη άλσ γηα γπλαίθεο 
θαη από 25 εηώλ θαη άλσ γηα άληξεο, νη νπνίνη δειώλνληαη σο εμαξηώκελνη, απαξαίηεηα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θνξνινγηθέο βεβαηώζεηο, θαζώο επίζεο πηζηνπνηεηηθά 
αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ.   ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη έγγακνο, σο εμαξηώκελα άηνκα ινγίδνληαη ν αηηεηήο, ν/ε ζύδπγνο ηνπ αηηεηή θαη ηπρόλ εμαξηώκελα ηέθλα.   
*4 Δειώζηε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη θαηά πόζν ν εξγαδόκελνο είλαη κηζζωηόο ή απηνεξγνδνηνύκελνο ή ζπληαμηνύρνο. Σηελ πεξίπηωζε κηζζωηνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε 
βεβαίωζε από ηνλ εξγνδόηε, ε νπνία επηζπλάπηεηαη κε ηελ παξνύζα αίηεζε.      
*5  Απαξαίηεηα, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηνπ έηνπο 2016 ζηα νπνία λα παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθό ΕΤΗΣΙΟ (όρη κεληαίν) πνζό 
θάζε εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο (πρ κηζζνί, επηδόκαηα, ρνξεγίεο, επηδνηήζεηο, ζπληάμεηο, θηι). 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

3 

 

 
ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟ 

 
ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 
(Γηα ππεξεζηαθή ρξήζε 
κόλν) 

Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα (1) 
 

 

Με Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα  (2) 
 

 

(Δπίδνκα Σέθλνπ θαη Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο) 
 

 

πλνιηθό εηζόδεκα (1)+ (2)+ Δπίδνκα Σέθλνπ θαη Mνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο 
 

 

Αξηζκόο εμαξηώκελσλ κειώλ 
 

 

Καηά θεθαιήλ εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα  

ΜΟΡΗΑ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο αηηεηή 
 

 
 

 
 

Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΗ 
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε κε  √   όζα από ηα πην θάηω ηζρύνπλ ζηελ πεξίπηωζή ζαο: 
 

 

1. Ο αηηεηήο είλαη *6:  
                         α.  νξθαλόο από έλα γνλέα 
 
                         β.  νξθαλόο από δύν γνλείο   
 
                         γ.  ηέθλν αγλννπκέλνπ / πεζόληνο 

 
 

--------------- 
 

--------------- 
 

--------------- 

 
 

-------------- 
 

-------------- 
 

-------------- 

2. Γηαδύγην ζηελ νηθνγέλεηα  *7 --------------- -------------- 

 
3. Οη γνλείο ή ν αηηεηήο ιακβάλνπλ δεκόζην βνήζεκα από ην 
     Γξαθείν  Δπεκεξίαο 
 

 
--------------- 

 
------------- 

4. Ο αηηεηήο αλήθεη ζε πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα *8 
 

--------------- 
 

------------- 

5.  Ο αηηεηήο αλήθεη ζε εγθισβηζκέλε νηθνγέλεηα 
 

--------------- 
 

------------- 

                                                 
*6 Σε πεξηπηώζεηο παηδηώλ πνπ είλαη νξθαλά πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ιήςεο επηδόκαηνο νξθάληαο ή/ θαη ζύληαμή ρεξείαο, όπνπ λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό πνζό 
γηα ην 2016. Σε πεξίπηωζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη νξθαλόο αιιά ν γνλέαο είλαη μαλά παληξεκέλνο δελ παίξλεη ηε κνξηνδόηεζε γηα νξθάληα. 
*7 Σε πεξηπηώζεηο δηαδπγίνπ (αηηεηή ή γνλέωλ) πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη, πέξαλ ηνπ δηαδπγίνπ, θαη βεβαίσζε ιήςεο επηδόκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο από ην Γξαθείν 
Επεκεξίαο, όπνπ λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό πνζό γηα ην 2016. Σε πεξίπηωζε πνπ ν θνηηεηήο πξνέξρεηαη από δηαδεπγκέλνπο γνλείο, αιιά ν γνλέαο πνπ δηακέλεη καδί ηνπ ν 
θνηηεηήο είλαη μαλά παληξεκέλνο, δελ παίξλεη ηε κνξηνδόηεζε.   
*8 Γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ηεο παξνύζαο αίηεζεο πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα ζεωξείηαη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ν παηέξαο ή ε  κεηέξα είλαη πξόζθπγαο.  Απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε 
πξνζθπγηθήο ηαπηόηεηαο.  
*9  Σε πεξίπηωζε ζνβαξήο αζζέλεηαο ή ζνβαξήο αλαπεξίαο ηωλ γνληώλ πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλόηεηα γηα εξγαζία ζα πξέπεη λα   πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζύληαμεο 
αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πνζνζηό αληθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 75% ή ζύληαμε αλαπεξίαο ζηελ νπνία  ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 60%,  από ην Γξαθείν Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ. 
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6. Οη γνλείο πάζρνπλ από ζνβαξή αζζέλεηα ή ζνβαξή αλαπεξία ε  νπνία 

απνδεδεηγκέλα  επεξεάδεη  ηελ ηθαλόηεηα γηα εξγαζία *9  
 
                                       α.  έλαο γνλέαο 
 
                                        β.  δύν γνλείο 
 

 
 
 
 
--------------- 
 
--------------- 
 

 
 
 
 
------------ 
 
------------ 

7. Ο αηηεηήο πάζρεη απνδεδεηγκέλα από  

 

ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο                            Θαιαζζαηκία 

                                                                         Σύθισζε 

                                                                         Κώθσζε  

                                                                         Γηαβήηεο 

                                                                         Καξθηλνπάζεηα 

                                                                         Καξδηνπάζεηα  

ή ζνβαξή αλαπεξία                                       Σεηξαπιεγία 

                                                                         Παξαπιεγία  

                                                                         Κηλεζηαθά πξνβιήκαηα  

ή άιιε ζνβαξή αζζέλεηα     

 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 
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Γ. ΠΡΟΣΙΜΗΣΔΟ ΔΙΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ  
 
Παξαθαιείζηε όπσο ζεκεηώζεηε √ ζηηο πην θάησ επηινγέο γηα ηα κέηξα ζηήξημεο γηα ηα νπνία επηζπκείηε λα αμηνινγεζεί ε αίηεζε ζαο 
(Μπνξείηε λα ζεκεηώζεηε από έλα κέρξη όια ηα κέηξα ζηήξημεο εάλ ην επηζπκείηε). 

     

 

 

Όζνη ελδηαθέξεζηε γηα ηελ Γωξεάλ ίηηζε παξαθαιώ όπωο δειώζεηε πην θάηω πνηεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο ζα κπνξείηε 
λα ζηηίδεζηε  ζεκεηώλνληαο  √ ( Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή  12:30-14:00 ζην εζηηαηόξην (ππεξεζία take away κέρξη ηηο 
16:00). 

                                                                                                              εκεηώζηε  √  όπνπ ζαο αθνξά 

      ΓΔΤΣΔΡΑ      

      ΣΡΙΣΗ  

      ΣΔΣΑΡΣΗ  

      ΠΔΜΠΣΗ  

      ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

     ΟΛΔ ΣΙ ΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ-ΠΑΡΑΚΔΤΗ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΡΟ ΣΗΡΙΞΗ 
εκεηώζηε  (√) ζην κέηξν/κέηξα ζηήξημεο 
πνπ επηζπκείηε γηα ηελ ηξέρνπζα 
αθαδεκαϊθή ρξνληά  

Τπνηξνθίεο/ Βξαβεία σκαηείνπ Δπεκεξίαο Φνηηεηώλ ΣΔΠΑΚ   

 

Γσξεάλ ίηηζε ζην Δζηηαηόξην ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιεο Λεκεζνύ 

 

Φνηηεηηθή Απαζρόιεζε                                                       
(Απαξαίηεηα ζπκπιεξώζηε θαη επηζπλάςηε κε ηελ παξνύζα αίηεζε 
ην Έληππν 1: Φνηηεηηθή  Απαζρόιεζε) 
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Δ.   ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΔΙ 

1. Δμνπζηνδνηώ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ όπσο, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί, λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (ΤΦΜ), ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ρσξίο 
θνηλνπνίεζε ζε κέλα, βεβαηώζεηο ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, όπσο έρνπλ δεισζεί ζην Σκήκα 
Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ γηα ην έηνο 2016. 

2. Δμνπζηνδνηώ ην Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 
δεηεζεί, λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (ΤΦΜ), ηνπ Σερλνινγηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ρσξίο θνηλνπνίεζε ζε κέλα ηα πην θάησ επηδόκαηα γηα ην έηνο 2016 : 
 

α) Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα (Νόκνο109(Η)/2014) α) Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα (Νόκνο109(Η)/2014)  

β) Γεκόζην Βνήζεκα 

γ) Δηδηθό Βνήζεκα ηνθεηνύ ζε Άγακεο Μεηέξεο-(Αξ. απόθαζεο Τ.. 77.397 εκέξ. 22/10/2014) 

δ) ρέδην Δλίζρπζεο πληαμηνύρσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα – (Αξ. απόθαζεο Τ.. 77.705 εκέξ. 22/10/2014) 

ε) Σακείν Αλαθνπθίζεσο Παζόλησλ – (Σξνπνπνηεηηθόο Ν.176(Η)/2014) 

ζη) Δπίδνκα Σέθλνπ – (Σξνπνπνηεηηθόο Ν.175(Η)/2014) 
 

Δμνπζηνδνηώ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Μεξίκλεο Απνθαηαζηάζεσο Δθηνπηζζέλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί, λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ  Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (ΤΦΜ), ηνπ 
Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ρσξίο θνηλνπνίεζε ζε κέλα, βεβαίσζε επηδόκαηνο ελνηθίνπ γηα ην έηνο 2016. 

Δμνπζηνδνηώ ηνλ Δπίηξνπν Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί, λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 
Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (ΤΦΜ), ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ρσξίο θνηλνπνίεζε ζε εκέλα, ην 
ζπλνιηθό πνζό πνπ έιαβα γηα ην έηνο 2016. 

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

Τπνγξαθή αηηήηξηαο/ή     Τπνγξαθή παηέξα αηηήηξηαο/ή                                Τπνγξαθή κεηέξαο αηηήηξηαο/ή        
 

Δ.   ΓΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 
 

1.  Με ηελ παξνύζα δήισζε, παξέρσ ηε ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζή κνπ, όπσο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ 
κε αθνξνύλ θαη δειώλνληαη από εκέλα ηνλ ίδην/ηελ ηδία, λα ηεξνύληαη ζε αξρείν θαη λα 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 ην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, γηα ζθνπνύο εμέηαζεο 
ηεο αίηεζήο κνπ γηα ηελ αθαδεκαϊθή ρξνληά 2017-2018. 

                  
Έρσ ελεκεξσζεί όηη ηα ζρεηηθά αξρεία ζα ηεξνύληαη από ηελ Τπεξεζία πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ηδξύκαηνο ζην νπνίν θνηηώ θαη όηη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαζώο θαη ην πξνζσπηθό ησλ ρνιώλ θαη Σκεκάησλ (Κνζκήηνξεο ρνιώλ, Πξόεδξνη Σκεκάησλ, Γξακκαηείο).  
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ην Παλεπηζηήκην κπνξνύλ λα αλαθνηλώλνληαη/ κεηαδίδνληαη 
κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ.  

 
3  .  Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκύζεηα θαη ζα ππόθεηηαη ζηηο 

 ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνο,  
 Ν. 138(Η)/2001. Έρσ πιεξνθνξεζεί 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 ππεύζπλν επεμεξγαζίαο (Τπεξεζία πνπδώλ θαη 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ). 

       
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη ζρεηηθά κε ηελ  
δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηώο ζηελ Τπεξεζία 
πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.  

 
 
Ηκεξνκελία: ….. /…../2016                                                                                            …………………………...                                

                    Τπνγξαθή αηηήηξηαο/ή  
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Ε.ΒΔΒΑΗΩΖ ΑΠΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 
 
Βεβαηώλεηαη όηη ν/ε ……………………………………………………………………………………………………………         

κε Αξηζκό Σαπηόηεηαο …………………………………………. εξγάδεηαη/εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία 

………………………………………………………………………………. θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2016 από 

……………………… κέρξη ………………………………. . Σν ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ ηνπ/ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ, νδνηπνξηθώλ, ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ή/θαη άιισλ σθειεκάησλ ζε ρξήκα, 

αλήιζε ζηα €……………. . 

Ο Βεβαηώλ  

 

(θξαγίδα – ππνγξαθή) 

Ολνκαηεπώλπκν……………………………………………………………………………………………………………… 

Θέζε……………………………………………………………………………… Ζκεξνκελία …………………………… 

 

 
 
ΒΔΒΑΙΩΗ ΑΠΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 
 
 
Βεβαηώλεηαη όηη ν/ε ……………………………………………………………………………………………………………         

κε Αξηζκό Σαπηόηεηαο …………………………………………. εξγάδεηαη/εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία 

………………………………………………………………………………. θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2016 από 

……………………… κέρξη ………………………………. . Σν ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ ηνπ/ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ, νδνηπνξηθώλ, ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ή/θαη άιισλ σθειεκάησλ ζε ρξήκα, 

αλήιζε ζηα €……………. . 

 
Ο Βεβαηώλ  
 
 
(θξαγίδα – ππνγξαθή) 
 
Ολνκαηεπώλπκν……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Θέζε……………………………………………………………………………… Ζκεξνκελία …………… 
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Σ.  ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ/ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ  
Παξαθαιώ όπσο ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ επηζπλάςεηε θσηναληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ/ βεβαηώζεσλ πνπ ηζρύνπλ ζηελ 
πεξίπησζή ζαο. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ εκεηώζηε √ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ 

 
 
 

Φνξνινγηθή Βεβαίσζε (ΔΝΣΤΠΟ Δ.ΠΡ.190Φ/2016) ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2016 από ην Σκήκα 
Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ (Γξαθείν Φόξνπ Δηζνδήκαηνο – Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) ΚΑΗ Βεβαίσζε 
Δηήζησλ Αζθαιηζηέσλ Απνδνρώλ γηα ην έηνο 2016, ε νπνία εθδίδεηαη από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ, ωο αθνινύζωο: 
 

Α. ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΙΣΗΣΩΝ ΥΩΡΙ ΓΙΚΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ: 
 

(α) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ησλ γνλέσλ, ηνπ αηηεηή (από 23 εηώλ θαη άλσ γηα γπλαίθεο 
θαη από 25 εηώλ θαη άλσ γηα άληξεο) θαη ησλ αδεξθηώλ (από 23 εηώλ θαη άλσ γηα 
γπλαίθεο θαη από 25 εηώλ θαη άλσ γηα άληξεο) είηε εξγάδνληαη είηε όρη, γηα ην έηνο 2016 
 

 

(β) ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΣΖΗΩΝ ΑΦΑΛΗΣΔΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ησλ γνλέσλ,  ηνπ αηηεηή (από 23 
εηώλ θαη άλσ γηα γπλαίθεο θαη από 25 εηώλ θαη άλσ γηα άληξεο), θαη ησλ αδεξθηώλ (από 
23 εηώλ θαη άλσ γηα γπλαίθεο θαη από 25 εηώλ θαη άλσ γηα άληξεο), είηε εξγάδνληαη είηε 
όρη, γηα ην έηνο 2016. 
 

 

Β. ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΙΣΗΣΩΝ ΜΔ ΓΙΚΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ: 
 

(α) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΔΒΑΗΩΖ αηηεηή θαη ζπδύγνπ, είηε εξγάδνληαη είηε όρη, γηα ην έηνο 
2016. 

 

(β) ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΣΖΗΩΝ ΑΦΑΛΗΣΔΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ αηηεηή θαη ζπδύγνπ, είηε 
εξγάδνληαη είηε όρη, γηα ην έηνο 2016.  

 

 
Πηζηνπνηεηηθά γελλήζεσο όισλ ησλ εμαξησκέλσλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο από ην Κέληξν 
Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε. 

 

 
Βεβαηώζεηο θνίηεζεο θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018 από 
Παλεπηζηήκηα γηα ηα αδέξθηα πνπ ζπνπδάδνπλ, όπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην έηνο 
εηζδνρήο.  

 

 ηξαηνινγηθή βεβαίσζε γηα ηα αδέξθηα πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά  

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 Γηα κηζζσηνύο, λα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε από εξγνδόηε.   

 
Γηα απηνεξγνδνηνύκελνπο,  λα επηζπλάπηεηαη θαη αληίγξαθν θνξνινγηθήο ΓΖΛΩΖ γηα 
ην έηνο 2016 κε ζθξαγίδα ηνπ Φόξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 

Γηα κηζζσηνύο, νη νπνίνη είλαη είηε ηδηνθηήηεο εηαηξείαο είηε κέηνρνη εηαηξείαο είηε έρνπλ 
πξώηνπ βαζκνύ ζπγγέλεηα κε ην άηνκν ην νπνίν είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο ζηελ 
νπνία εξγάδνληαη, λα επηζπλάπηεηαη απαξαίηεηα, εθηόο από ηε βεβαίσζε εξγνδόηε, 
βεβαίσζε από ην ινγηζηή ηεο εηαηξείαο γηα ην πνζό ησλ αλαιήςεσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ 
γηα ην έηνο 2016, θαζώο θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2015 ή 2016.  

 

 Βεβαίσζε δηεύζπλζεο κόληκεο δηακνλήο από ηελ ηνπηθή αξρή (ζεκείν Δ ζηελ αίηεζε)   

 
Βεβαίσζε γηα ιήςε παξνρήο ζύληαμεο αλαπεξίαο γνλέα (κε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 60%) 
ηνπ έηνπο 2016, από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  ή από ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο 
ηνπ Πνιίηε (λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ απνδνρώλ γηα ην έηνο 2016). 

 

 

Βεβαίσζε γηα ιήςε παξνρήο ζύληαμεο αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία γνλέα (κε πνζνζηό 
ηνπιάρηζηνλ 75%) γηα ην έηνο 2016,  από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  ή από ην 
Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ απνδνρώλ γηα ην έηνο 
2016).  
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Βεβαίσζε γηα ιήςε παξνρήο ζύληαμεο γήξαηνο γνλέα γηα ην έηνο 2016, από ην Σκήκα 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  ή από ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (λα αλαγξάθεηαη ην 
πνζό ησλ απνδνρώλ γηα ην έηνο 2016) 

 

 
Βεβαίσζε ιήςεο ζύληαμεο ρεξείαο γηα ην έηνο 2016, από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ ή από ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ 
απνδνρώλ γηα ην έηνο 2016) 

 

 

Βεβαίσζε ιήςεο δεκόζηνπ βνεζήκαηνο γηα ην έηνο 2016, από ην Δπαξρηαθό Γξαθείν 
Δπεκεξίαο (λα επηζπλάπηεηαη απόθνκκα ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ πνζνύ ιήςεο γηα ην έηνο 
2016).    Ηζρύεη γηα πεξηπηώζεηο αηηεηώλ/ γνλέσλ πνπ ιακβάλνπλ δεκόζην βνήζεκα ή 
επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο  

 

 
Πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ γνλέα από ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (γηα αηηεηέο πνπ 
είλαη νξθαλνί).   

 

 
Βεβαίσζε από ηελ Δπηηξνπή Αλαθνπθίζεσο Παζόλησλ (γηα αηηεηέο πνπ είλαη ηέθλα 
αγλννπκέλσλ/πεζόλησλ)  

 

 Πηζηνπνηεηηθό Γηάιπζεο Γάκνπ (ηζρύεη γηα πεξηπηώζεηο δηαδπγίνπ ζηελ νηθνγέλεηα)  

 Αληίγξαθν πξνζθπγηθήο ηαπηόηεηαο (ηζρύεη γηα εθηνπηζκέλεο νηθνγέλεηεο)                                                        

 
Βεβαίσζε από ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπηζηηθώλ Θεκάησλ (γηα αηηεηέο πνπ είλαη ηέθλα 
εγθισβηζκέλσλ). 

 

 
Ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό αζζέλεηαο/ αλαπεξίαο αηηεηή (γηα πεξηπηώζεηο κε ζνβαξά 
πξνβιήκαηα πγείαο/ αλαπεξίαο όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ αίηεζε).                                                                                                    

 

 

Δπηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά ή/ θαη βεβαηώζεηο [επηρνξεγήζεηο/ επηδνηήζεηο από 
Οξγαληζκνύο (όπσο πρ ν Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ, Δπηδόκαηα 
Καηνίθσλ Οξεηλώλ Πεξηνρώλ, θηι), έξεπλα θηεκαηνινγίνπ, ινγαξηαζκνί ζε ηξάπεδεο, 
ειεγκέλνη ινγαξηαζκνί γηα ην έηνο 2016.  

 

 
ΗΜΔΙΩΗ:   Γηα ην επίδνκα Σέθλνπ θαη Μνλνγνλεηθήο Οηθνγέλεηαο δε ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνύλ νπνηαδήπνηε 

πηζηνπνηεηηθά από ηελ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάηωλ.   


