(Έντυπο Ε.Μ.7)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
Αρ. Φακ.: ………………………

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ
Πριν συµπληρώσετε την αίτηση διαβάστε τις πληροφορίες στην πίσω σελίδα του εντύπου.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Όνοµα …………………………………………………..
Επώνυµο ……………………………………………….
Υπηκοότητα ………...……………...…………….......
Ηµερ. γέννησης ………………………...……………..
ΟΧΙ
Μόνιµη κάτοικος Κύπρου: ΝΑΙ
∆ιεύθυνση διαµονής:
Οδός και αρ. ……………………………………….......
……………………………………………………………
∆ήµος / Κοινότητα …………………………………….

Αρ. Ταυτότητας ……………...……….……..................
Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων …………..………..…………….
Αρ. εγγρ. αλλοδαπού (ARC) ……………...........……..
Επάγγελµα ……………………………………….….......

Ταχ. κώδικας ………………..……..………….…………
Επαρχία ………………………….….……………………
Τηλ. επικοινωνίας …………………….………….………

Σε περίπτωση που έχετε διαµείνει στο εξωτερικό παρακαλώ συµπληρώστε:
Ηµερ. εγκατάστασης στην Κύπρο ……….…….……… Χώρα προηγούµενης διαµονής ……..….…….………
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Tο επίδοµα µάνας θα εµβάζεται απευθείας σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασµό της αιτητρίας.
Επωνυµία Τράπεζας/Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος (Σ.Π.Ι.) ….………..….……..…....….…..................
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN)
C Υ
Να επισυναφθεί απαραίτητα βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. µε τον διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού.
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ (να συµπληρωθούν τα στοιχεία τεσσάρων τουλάχιστον παιδιών για
πολύτεκνες µητέρες και τριών παιδιών για µητέρες που σύµφωνα µε το Νόµο ήταν δικαιούχες σε Επίδοµα Τέκνου
για Τρίτο Παιδί κατά το 2002. Παρακαλώ, βλέπε Σηµείωση 2 στις Γενικές Πληροφορίες)
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Αρ. ταυτότητας

Ηµερ. γέννησης

1
2
3
4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δικαιούχος οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς την Υπηρεσία, µέσα σ’ ένα µήνα, για
οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει το επίδοµα µάνας, όπως αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή τραπεζικού
λογαριασµού, µετανάστευση στο εξωτερικό, ανανέωση άδειας προσωρινής παραµονής αλλοδαπού.
Παράλειψη έγκαιρης ενηµέρωσης συνεπάγεται απώλεια επιδόµατος.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή, καθώς και ότι διαµένω στο έδαφος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής µου, γνωρίζω ότι θα υποστώ τις συνέπειες του Νόµου.
Ηµεροµηνία …………………………………

Υπογραφή αιτητρίας …………………………………….…………

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
(Nα µη συµπληρωθεί από τις αιτήτριες)

Παρατηρήσεις ……………………………….……………………..…….

Εγκρίνεται / Απορρίπτεται

………………………………………………………………………………

Ηµεροµηνία ……………………………

………………………………………………………….………………..…

Υπογραφή ……………………………...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά:
1. (α) Για Κύπριους πολίτες: αντίγραφο του ∆ελτίου Ταυτότητας της αιτήτριας, και από τις δύο όψεις.
(β) Για πολίτες άλλου κράτους: πιστοποιηµένο αντίγραφο της Άδειας Προσωρινής Παραµονής/
Βεβαίωσης Εγγραφής ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τµήµα Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης.
2. Αντίγραφα των δελτίων ταυτότητας και από τις δύο όψεις, ή πιστοποιητικών γέννησης τεσσάρων
τουλάχιστον παιδιών της αιτήτριας.
3. Βεβαίωση Τράπεζας/Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος ή αντίγραφο της κατάστασης του
λογαριασµού, όπου να φαίνεται η αιτήτρια και ο διεθνής αριθµός του λογαριασµού (ΙΒΑΝ).
4. H Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων µπορεί, όπου κρίνει σκόπιµο, να ζητήσει πρόσθετα
δικαιολογητικά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το επίδοµα µάνας παραχωρείται σύµφωνα µε τον περί Παροχής Επιδόµατος Μάνας Νόµο.
2. ∆ικαιούχος σε επίδοµα µάνας είναι µητέρα τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων που έχει τη συνήθη
διαµονή της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και της οποίας το τελευταίο τέκνο έχει συµπληρώσει την
ηλικία των 18 ετών.
Επίσης, δικαίωµα σε επίδοµα µάνας έχουν ορισµένες µητέρες τριών τέκνων που έχουν τη συνήθη
διαµονή τους στην Κύπρο και το τελευταίο τους τέκνο έχει συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, οι
οποίες διατηρούν κεκτηµένο δικαίωµα βάσει του Νόµου περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου για Τρίτο
Παιδί του 2002, που έχει πλέον καταργηθεί (από 1.1.2003). Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εν λόγω
Νόµου, µητέρες οι οποίες κατά το έτος 2002 είχαν τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα, δηλαδή ανήλικα ή/και
φοιτητές (ηλικίας µέχρι 25 ετών για αγόρια και 23 ετών για κορίτσια) ή/και στρατιώτες (ηλικίας µέχρι 25
ετών), είχαν δικαίωµα σε Επίδοµα Τέκνου για Τρίτο Παιδί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και αποκτούσαν δικαίωµα στο επίδοµα µάνας όταν το τελευταίο τους τέκνο θα συµπλήρωνε το 18ο
έτος της ηλικίας του.
3. Μητέρα που λαµβάνει επίδοµα τέκνου για οποιοδήποτε τέκνο, δεν δικαιούται επίδοµα µάνας.
4. Μητέρα που δεν διαµένει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν δικαιούται επίδοµα µάνας.
5. Το επίδοµα µάνας καταβάλλεται µηνιαίως και το ύψος του για το έτος 2012 ανέρχεται στα €70,12.
6. Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
δικαιώµατος σε επίδοµα µάνας. Αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται εντός του εν λόγω χρονικού
διαστήµατος, θεωρείται εκπρόθεσµη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος σε επίδοµα για τόσο
χρονικό διάστηµα όσο και η καθυστέρηση υποβολής της αίτησης.
7. Η καταβολή του επιδόµατος µάνας γίνεται µε απευθείας έµβασµα σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό
λογαριασµό που θα δηλώσει η αιτήτρια.
8. Η δικαιούχος του επιδόµατος µάνας, οφείλει να ενηµερώνει άµεσα την Υπηρεσία για οποιαδήποτε
αλλαγή των δεδοµένων που επηρεάζουν το δικαίωµά της σε επίδοµα.
10. Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε το επίδοµα µάνας, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι
καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών στη διεύθυνση www.mof.gov.cy.
Έντυπα αιτήσεων, διατίθενται από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονοµικών και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι συµπληρωµένες αιτήσεις µπορούν να παραδίδονται:
(α) Στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, Τεύκρου 6, Λευκωσία – τηλ. 22804000,
(β) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία – τηλ. 22601623,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ):
(i)
Λευκωσία: Γωνία Κυριάκου Μάτση & Κατσώνη, Άγιοι Οµολογητές, τηλ. 22446686
(ii)
Λεµεσός: Σπύρου Αραούζου 21, τηλ. 25829129
(iii) Αµµοχώστου: Ελευθερίας 83, ∆ερύνεια, τηλ. 23300300
(iv) Λάρνακα: Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 27, τηλ. 24815555
(v)
Πάφος: Ελευθερίου Βενιζέλου 62, τηλ. 26822400
(vi) Πόλη Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, τηλ. 26821888
(vii) Πελένδρι: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 70, τηλ. 25813400.
Επίσης, οι αιτήσεις µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση:
Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων) 1489 Λευκωσία

