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 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Η αίτηση για Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2021 υποβάλλεται 
μόνο από οικογένειες και πρόσωπα που δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι για το Επίδομα Τέκνου 
και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2020. Για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι με 
βάση την αίτηση που είχαν υποβάλει είτε για το 2019 είτε για το 2020, θα θεωρηθεί ότι η αίτηση 
του 2019 ή του 2020, αναλόγως, ισχύει και για το 2021. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
της σχετικής Νομοθεσίας, για κάθε αλλαγή στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί με την αίτηση που 
είχε υποβληθεί χρειάζεται να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται το Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων 
που βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy . 
 

2. Η αίτηση για Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για όσους δεν είχαν 
υποβάλει αίτηση ή και δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι για το 2020 πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλλεται μόνο στο κατάλληλο έντυπο αίτησης: 
(α) Αίτηση Επιδόματος Τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες 
(β)  Αίτηση Επιδόματος Τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες 
(γ) Αίτηση Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής οικογένειας, ανεξαρτήτως αριθμού 
τέκνων  

 
3. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στις 
οικογένειες που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της 
υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις αιτητών οι οποίοι εμπίπτουν στις 
πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 η περίοδος διαμονής σε Κράτος Μέλος της ΕΕ 
συνυπολογίζεται με την περίοδο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

4. Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό 
εισόδημα για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει:  
(α) τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,  
(β) τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,   
(γ) τις €59.000 αυξανόμενες κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με 
περισσότερα από δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. 

   
Για παράδειγμα οικογένεια με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται επίδομα τέκνου αν το 
ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά της για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις 
€69.000. 

 
5. Δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο 

οικογενειακό εισόδημα της για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις €49.000. 

 

 
 
 
 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ 
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6. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο 
εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας κατά το ημερολογιακό έτος πριν από 
το έτος του επιδόματος, μεταξύ άλλων από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από 
τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών,  καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, καθώς και από 
οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο 
εξωτερικό. 

 

7. Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η συνολική αξία, 
όπως ορίζεται στο Νόμο, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων 
των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000. 
Σημειώνεται, ότι στο συνολικό ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη 
και η αξία περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως προνοείται στη 
Νομοθεσία. 
 
Νοείται ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση 
του διαζυγίου. 
 

8. Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται: 
(α) στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν 
(β) στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, 
διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη 
(γ) στον έχοντα την επιμέλεια, όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι 
 

9. Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, το Επίδομα Τέκνου (ΕΤ) καταβάλλεται σε μηνιαία 
βάση, ενώ στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, το Επίδομα Τέκνου καταβάλλεται σε ετήσια βάση. 
Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΕΜΟ) καταβάλλεται σε 
μηνιαία βάση. 
 

10. Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται το επίδομα τέκνου και/ή το επίδομα 
μονογονεϊκής οικογένειας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης της οικογένειας ή των 
συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε καταβολή του επιδόματος μέσα σ’ 
ένα μήνα από την αλλαγή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγών. 

 
11. Το ύψος του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας αναλύεται στους 

επόμενους Πίνακες: 
 

Πίνακας Α: Ύψος Επιδόματος Τέκνου 
 

Αριθμός τέκνων 
στην οικογένεια 

Ετήσιο επίδομα για 
οικογένειες με 

εισοδήματα μέχρι 
€19.500,00 

 
(ανά εξαρτώμενο 

τέκνο) 

Ετήσιο επίδομα για 
οικογένειες με 

εισοδήματα από 
€19.500,01 μέχρι 

€39.000,00 
(ανά εξαρτώμενο 

τέκνο) 

Ετήσιο επίδομα για 
οικογένειες µε 

εισοδήματα από 
€39.000,01 

μέχρι €49.000,00 
(ανά εξαρτώμενο 

τέκνο) 

Ετήσιο επίδομα για 
οικογένειες µε 

εισοδήματα από 
€49.000,01 μέχρι 

€59.000,00 * 
(ανά εξαρτώμενο 

τέκνο) 

Οικογένεια µε 
ένα (1) τέκνο 

€475 €425 €380 0 

Οικογένεια µε 
δύο (2) τέκνα 

€570 €520 €380 €345 

Οικογένεια µε 
τρία (3) τέκνα 

€1.045 €995 €760 €690 

Οικογένεια µε 
τέσσερα (4) ή 
περισσότερα 

τέκνα 

€1.675 €1.525 €1.260 €1.135 

* Το ποσό των €59.000 αυξάνεται κατά €5.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο. 
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Πίνακας Β: Ύψος Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας 
 

Οικογενειακό εισόδημα  Μηνιαίο επίδοµα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο 

€0 - €39.000,00 €180 

€39.000,01 - €49.000,00 €160 

 
Σημειώνεται ότι τα ποσά του επιδόματος θα αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό 
αύξησης/μείωσης του μέσου όρου της Αυτόματης Τιμαριθμικής  Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).  

 
12. Η καταβολή του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, εντός του έτους στο οποίο αναφέρεται η 

αίτηση, ξεκινά από τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο: 
(α) γεννήθηκε το τέκνο, στην περίπτωση άγαμου γονέα και εφόσον το τέκνο είναι αγνώστου 
πατρός 
(β) εκδόθηκε το διάταγμα διατροφής ή γονικής μέριμνας, στην περίπτωση άγαμου γονέα εφόσον 
το τέκνο έχει αναγνωριστεί 
(γ) εκδόθηκε το διαζύγιο, στην περίπτωση διαζευγμένης/ου 
(δ) απεβίωσε ο άλλος γονέας, στην περίπτωση χήρας/ου 
(ε) ο άλλος γονέας κηρύχθηκε σε αφάνεια από το δικαστήριο 
(στ) ο/η σύζυγος εκτίει ποινή φυλάκισης, νοουμένου ότι η διάρκεια της ποινής φυλάκισης είναι 
έξι μήνες και άνω 

 
13. Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας όταν για οποιοδήποτε 

λόγο σταματήσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος τέκνου σύμφωνα με τον περί Παροχής 
Επιδόματος Τέκνου Νόμο και όταν:  
(α) η/ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει από τη 
Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα ημερών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 
διάταξη εφαρμόζεται μόνο μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, εκτός εάν ο δικαιούχος 
περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει για λόγους υγείας αποδεδειγμένα 
με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας 
(β) έχει απωλέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση 
(γ) διαπιστωθεί ότι το σύνολο ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος της/του 
αιτήτριας/τη και των εξαρτωμένων της/του, υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια του πιο πάνω 
πίνακα 
(δ) το άτομο αποβιώσει 

 
14. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται στην παρ. (1) ανωτέρω για όσους δεν έχουν καταστεί 

δικαιούχοι για το έτος 2020 και οι οποίοι χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, κάθε αίτηση ισχύει 
για το έτος που υποβάλλεται και μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 
Αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται 
εκπρόθεσμη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε επίδομα για το έτος σε σχέση με το 
οποίο υποβάλλεται. 
 

15. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας 
καθώς και τα έντυπα αιτήσεων, είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy. 

 
16. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία, στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.). Σημειώνεται ότι οι αιτητές θα 
πρέπει οπωσδήποτε να τυπώσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση εκ των προτέρων καθώς 
δεν διατίθενται εκτυπωμένες αιτήσεις.  

 
17. Οι αιτητές προτρέπονται να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη 

πιο κάτω διεύθυνση: 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τ.Θ. 25686, 1311, Λευκωσία 

http://www.mlsi.gov.cy/
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Οι αιτητές παρακαλούνται όπως φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής / βεβαίωση παραλαβής 
για τουλάχιστο ένα χρόνο από την ημέρα αποστολής / υποβολής της αίτησης, σε περίπτωση 
που αυτή ζητηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. 

 
18. Σημειώνεται ότι από τις 18 Ιανουαρίου 2021, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Επιδόματος Τέκνου, 

στην οδό Τεύκρου 6, 1066 στη Λευκωσία, εξυπηρετεί του πολίτες μόνο για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και του 
προσωπικού, λόγω της πανδημίας. Ως εκ τούτου, οι πολίτες παρακαλούνται προς αποφυγή 
οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, όπως επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Επιδόματος 
Τέκνου από τις 7:30 μέχρι τις 15:00, στο τηλέφωνο 22 804000, για διευθέτηση ραντεβού για 
εξυπηρέτηση. 

 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 

Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. Όπου αυτά εκδίδονται 
σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση 
στα Ελληνικά. Αντίγραφα των πιο κάτω δικαιολογητικών γίνονται δεκτά, εκτός αν ζητείται  το 
πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του πιστοποιητικού. 

 
 
 

Πιστοποιητικά που υποβάλλονται κάθε χρόνο 

 
 βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά, στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία κατάταξής τους 

καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια της θητείας τους, για τέκνα ηλικίας 18-21 ετών που 
υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά  

 βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτούν, για τέκνα μαθητές ηλικίας 18-20 ετών 
 πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό για άγαμα τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για 

συντήρησή τους 
 
Οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση, αποδεικτικά στοιχεία για τα 
ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα (που αποκτήθηκαν κατά το έτος που προηγείται του έτους για το 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση) του κάθε μέλους της οικογένειας (όπου ισχύει) ξεχωριστά: 
 
 για μισθωτό εργαζόμενο, βεβαίωση εργοδότη (βρίσκεται στην αίτηση) ή πιστοποιητικό 

αποδοχών (Ε.Πρ. 63). Για τους  δημόσιους υπαλλήλους πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται 
το Ε.Πρ. 63 

 για μετόχους ιδιωτικής εταιρείας, βεβαίωση μερίσματος (βρίσκεται στην αίτηση) ή κατάσταση 
παρακρατήσεων έκτακτης αμυντικής εισφοράς από μερίσματα ή πιστοποιητικό μερίσματος 
που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

 για αυτοτελώς εργαζόμενο, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση εισοδήματος από 
λογιστή/ελεγκτή 

 σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα (από απασχόληση, σύνταξη/επιδόματα) στο 
εξωτερικό κατά το έτος που προηγείται του έτους υποβολής της παρούσας αίτησης, σχετικές 
βεβαιώσεις από τους εργοδότες ή/και αρμόδιους φορείς του εξωτερικού 

 
Επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ και τρίτων χωρών: 
 
 βεβαίωση από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινοτάρχη) για τα ανήλικα τέκνα που ΔΕΝ 

φοιτούν σε σχολείο ή νηπιαγωγείο, ότι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένειά 
τους ή βεβαίωση φοίτησης για τέκνα μαθητές που φοιτούν σε σχολείο ή νηπιαγωγείο. Με την 
έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους το Σεπτέμβριο θα πρέπει να προσκομίζεται καινούρια 
βεβαίωση φοίτησης (όχι βεβαίωση εγγραφής) για το νέο σχολικό έτος. 
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Επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ 
 
 Μηνιαία Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών από τις Υπηρεσίες  Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 

έτος που υποβάλλεται η αίτηση σε περίπτωση μισθωτού εργαζόμενου. Σε περίπτωση 
αυτοτελώς εργαζόμενου απαιτείται Βεβαίωση ή Αναλυτική Κατάσταση πληρωμένων εισφορών 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 Βεβαίωση για λήψη παροχής επιδομάτων (π.χ. ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας) ή συντάξεων 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος που αφορά η υποβολή της αίτησης. 

 Πληροφορίες για Στοιχεία Ασφάλισης σε κράτος μέλος της ΕΕ (βρίσκεται στη αίτηση) 

 
 

Πιστοποιητικά που υποβάλλονται μόνο μια φορά 

 
 πιστοποιητικό γέννησης για κάθε τέκνο για το οποίο γίνεται αίτηση για επίδομα τέκνου 
 απόφαση Δικαστηρίου ή βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με το 

άτομο με το οποίο τα τέκνα ζουν κάτω από την ίδια στέγη, για τέκνα διαζευγμένων γονέων ή 
ορφανά από τους δύο γονείς  

 αντίγραφο διατάγματος δικαστηρίου για διατροφή (νοείται ότι σε περίπτωση που το ποσό της 
διατροφής διαφοροποιείται πρέπει να υποβάλλεται ξανά) 

 βεβαίωση διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για 
τον αιτητή/τρια. Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται μόνο με έμβασμα σε προσωπικό ή κοινό 
λογαριασμό της/του αιτήριας/τη 

 Έντυπο Εξουσιοδότησης που βρίσκεται στη τελευταία σελίδα της αίτησης 
 
Για υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν στη Κυπριακή 
Δημοκρατία: 
 
 αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής ή Δελτίου Διαμονής από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) 
 αντίγραφο εθνικού δελτίου ταυτότητας 
 αντίγραφο διαβατηρίου 
 
Για υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους που ΔΕΝ διαμένουν στη 
Κυπριακή Δημοκρατία: 
 
 αντίγραφο εθνικού δελτίου ταυτότητας 
 αντίγραφο διαβατηρίου 
 
Για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία: 
 
 αντίγραφο Άδειας Παραμονής ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την/τον αιτήτρια/τη και τα μέλη της οικογένειάς 
τους, ανάλογα με την περίπτωση. Νοείται ότι σε περίπτωση που η άδεια παραμονής έχει λήξει, 
πρέπει να προσκομίζεται ανανεωμένη άδεια 
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Απαιτούμενα παραστατικά για σκοπούς παροχής Επιδόματος Τέκνου 
ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 

 
Άγαμη/ος: 
 Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε στην Κύπρο, πιστό αντίγραφο της Δικαιοδοσίας 

Αναγνώρισης Εξώγαμου Τέκνου από την Επαρχιακή Διοίκηση 
 Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε εκτός Κύπρου, βεβαίωση από τις τοπικές αρχές της 

χώρας γέννησης του τέκνου για το γεγονός ότι η/ο αιτήτρια/της δεν έχει συνάψει γάμο ή που 
να δηλώνει την οικογενειακή κατάσταση της/του ή για το ότι το τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου 

 Διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής ή κοινή γραπτή 
ένορκη δήλωση* από τη μητέρα και τον πατέρα σχετικά με την διεύθυνση διαμονή τους, το 
άτομο με το οποίο ζει/ζουν το/τα τέκνο/α και το ύψος της διατροφής 

 Σε περίπτωση τέκνου αγνώστου πατρός πρόσφατα εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Γέννησης 
 
Διαζευγμένη/ος: 
 Αντίγραφο Διαζυγίου 
 Διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής ή κοινή γραπτή 

ένορκη δήλωση* από τη μητέρα και τον πατέρα σχετικά με την διεύθυνση διαμονή τους, το 
άτομο με το οποίο ζει/ζουν το/τα τέκνο/α και το ύψος της διατροφής 

 
Σύζυγος που εκτίει ποινή φυλάκισης: 
 Βεβαίωση Διευθυντή Φυλακών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία καταδίκης και η 

αναμενόμενη διάρκεια φυλάκισης 
 
Χήρα/ος: 
 Αντίγραφο πιστοποιητικού θανάτου του/της συζύγου 
 
Ο σύζυγος κηρύχθηκε σε αφάνεια: 
 Απόφαση δικαστηρίου ότι κηρύχθηκε σε αφάνεια 
 

 
 
(*) Βλέπε προσχέδιο γραπτής ένορκης δήλωσης στο Παράρτημα 1 
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Απαιτούμενα παραστατικά για σκοπούς παροχής Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας 
ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 

 
Άγαμη/ος: 
 Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε στην Κύπρο, πιστό αντίγραφο της Δικαιοδοσίας 

Αναγνώρισης Εξώγαμου Τέκνου από την Επαρχιακή Διοίκηση 
 Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε εκτός Κύπρου, βεβαίωση από τις τοπικές αρχές της 

χώρας γέννησης του τέκνου για το γεγονός ότι η/ο αιτήτρια/της δεν έχει συνάψει γάμο ή που 
να δηλώνει την οικογενειακή κατάσταση της/του ή για το ότι το τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου 

 Διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής 
 Σε περίπτωση τέκνου αγνώστου πατρός πρόσφατα εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Γέννησης 
 
Διαζευγμένη/ος: 
 Αντίγραφο Διαζυγίου 
 Διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής ή κοινή γραπτή 

ένορκη δήλωση* από τη μητέρα και τον πατέρα σχετικά με την διεύθυνση διαμονή τους, το 
άτομο με το οποίο ζει/ζουν το/τα τέκνο/α και το ύψος της διατροφής 

 
Σύζυγος που εκτίει ποινή φυλάκισης: 
 Βεβαίωση Διευθυντή Φυλακών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία καταδίκης και η 

αναμενόμενη διάρκεια φυλάκισης 
 
Χήρα/ος: 
 Αντίγραφο πιστοποιητικού θανάτου του/της συζύγου 
 
Ο σύζυγος κηρύχθηκε σε αφάνεια: 
 Απόφαση δικαστηρίου ότι κηρύχθηκε σε αφάνεια 

 

 
 
(*) Βλέπε προσχέδιο γραπτής ένορκης δήλωσης στο Παράρτημα 1 
 
 
Τονίζεται ότι, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο, να 
ζητεί και επιπρόσθετα παραστατικά / πιστοποιητικά. 
 
 
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο αιτητής/δικαιούχος είναι ένοχος αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση μέχρι 
2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί. 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιδομάτων Πρόνοιας, στο τηλέφωνο 22 804000. 
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Παράρτημα 1 

ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Εγώ, …………………………..……… (ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας) με Α.Δ.Τ./ ARC 

…………….. και διεύθυνση διαμονής ………...………………………………………….…. 

………………………….. και εγώ  …………………………..……… (ονοματεπώνυμο 

πρώην συζύγου/συμβίου/ας), με ΑΔΤ/ ARC …………….. και διεύθυνση διαμονής 

…………………………………………………………….…., δηλώνουμε ενόρκως ότι, 

ΔΕΝ διαμένουμε κάτω από την ίδια στέγη από την/τις ……………………… 

(ημερομηνία τερματισμού συμβίωσης). 

 

Δηλώνουμε ότι το/τα τέκνο/α μας ……………………………………….………… 

………………………………………………………………....... (ονοματεπώνυμα τέκνων), 

από τη λήξη της συμβίωσής μας, διαμένουν με τον/ην …………………………..……… 

o/η οποίος/α ανέλαβε τη φύλαξη και τη φροντίδα τους. 

 
Δηλώνουμε ότι, ο/η …………………………..……… (ονοματεπώνυμο γονέα που 

καταβάλλει διατροφή) καταβάλλει στον/ην ………….…………………………..………  

(ονοματεπώνυμο του γονέα με τον οποίο διαμένουν τα τέκνα) διατροφή για τα ανήλικα 

τέκνα μας, η οποία ανέρχεται στα € ……….. (ύψος διατροφής) μηνιαίως από  την/τις 

……………………… (ημερομηνία έναρξης καταβολής διατροφής). 

 
Δηλώνουμε ότι γνωρίζουμε πως, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είμαστε 

ένοχοι αδικήματος που υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι σαράντα χιλιάδες 

ευρώ (€40.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δυο χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  
 
 
1. Αιτητής/αιτήτρια                         Ο/Η ενόρκως δηλών/ούσα  
                          

          ..……………………………. 
 
2. Πρώην σύζυγος/συμβίος/α        Ο/Η ενόρκως δηλών/ούσα  
                       
                                                         ..……………………………. 
 

Ορκίσθηκαν και υπέγραψαν ενώπιον μου  

στο Επαρχιακό/ Οικογενειακό  

Δικαστήριο ……................. σήμερα ……………….  

 
 
 
Ο Πρωτοκολλητής 


