(Έντυπο X.Π.4)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: ………………...

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Πριν συμπληρώσετε την αίτηση διαβάστε τις πληροφορίες στην πίσω σελίδα του εντύπου.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Όνομα ……………………………………………..

Αρ. Κυπριακής ταυτότητας ……………………...

Επώνυμο …………………………………………. Μόνιμος κάτοικος Κύπρου ΝΑΙ / ΟΧΙ
Ημερ. γέννησης …………………….................... Να συμπληρωθεί μόνο από αλλοδαπούς
Υπηκοότητα ……………………………………....
Έγγαμος

Άγαμος

Χήρος/α

Αρ. εγγρ. αλλοδαπού (ARC) ……………………

Διαζευγμένος/η

Σε διάσταση

Συζεί

Διεύθυνση διαμονής:

Οδός και αρ. ……………………………………..

Ταχ. κώδικας ……………………………………..

……………………………………………………..

Επαρχία …………………………………………..

Δήμος / Κοινότητα ……………………………….

Τηλ. επικοινωνίας ………………………………..

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Όνομα ……………………………………………..

Αρ. Κυπριακής ταυτότητας ……………………...

Επώνυμο …………………………………………. Μόνιμος κάτοικος Κύπρου ΝΑΙ / ΟΧΙ
Ημερ. γέννησης …………………………………..

Να συμπληρωθεί μόνο από αλλοδαπούς

Υπηκοότητα ……………………………………....

Αρ. εγγρ. αλλοδαπού (ARC) …………………....

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Α/Α

Ανήλικος/Στρατιωτικός
/Φοιτητής

Ονοματεπώνυμο

Ημερ. γέννησης

1.
2.
3.
4.

Δ. Αν η οικογένεια, κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
διέμενε μόνιμα ή κατά διαστήματα εκτός Κύπρου, να δηλωθεί:
Χώρα διαμονής ……………………………….............

από …………………….

μέχρι …………………….

Ε. Δηλώστε αν εσείς ή ο/η σύζυγός σας έχετε τύχει προηγούμενης οικονομικής βοήθειας από την
Κυβέρνηση για αγορά αυτοκινήτου, ή έχετε ασκήσει δικαίωμα για απόκτηση αφορολόγητου αυτοκινήτου
(για ανάπηρους, επαναπατριζόμενους κτλ.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ δηλώστε την ημερομηνία επαναπατρισμού: ………………………………………….............................
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι θα
υποστώ τις συνέπειες του Νόμου.
….………………….....
Ημερομηνία

……………………………………………
Υπογραφή αιτητή/τριας

………………………………………….
Υπογραφή συζύγου αιτητή/τριας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά:
1. (α) Για Κύπριους πολίτες:
αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του/της αιτητή/τριας,
(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. Αντίγραφο άδειας οδηγού του/της αιτητή/τριας ή του/της συζύγου, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι
κάτοχος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η οικονομική βοήθεια παραχωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Εφάπαξ
Οικονομικής Βοήθειας σε Πολύτεκνες Οικογένειες για Απόκτηση Αυτοκινήτου.
2. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι πολύτεκνες οικογένειες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
τους, λαμβάνουν από το Υπουργείο Οικονομικών επίδομα τέκνου για τέσσερα τουλάχιστον τέκνα και
οι οποίες διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον 30 μηνών, κατά τη διάρκεια των
τριών ετών πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης.
Ο αιτητής θα πρέπει επίσης:
(α) Να είναι είτε ο ίδιος είτε ο/η σύζυγός του, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(β) να κατέχει είτε ο ίδιος είτε ο/η σύζυγός του, άδεια οδηγού,
(γ) να μην έχει τύχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του προηγούμενης οικονομικής βοήθειας από την
Κυβέρνηση για αγορά αυτοκινήτου (π.χ. αναπηρικό αυτοκίνητο) ή να απέκτησε αφορολόγητο
αυτοκίνητο βάσει άλλης νομοθεσίας κατά τα τελευταία 7 χρόνια.
3. Η εφάπαξ οικονομική βοήθεια για αγορά αυτοκινήτου σε κάθε πολύτεκνη οικογένεια είναι ύψους μέχρι
€3.418 (£2.000) ή μέχρι €5.126 (£3.000) για όσες πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν το πρόσθετο
επίδομα τέκνου από το Υπουργείο Οικονομικών.
4. Το αυτοκίνητο για το οποίο παραχωρείται η οικονομική βοήθεια θα πρέπει:
(α) Να είναι επιβατικό, ιδιωτικής χρήσης και να μπορεί να μεταφέρει νόμιμα τουλάχιστον τέσσερα
άτομα,
(β) να αγοραστεί και να εγγραφεί στο όνομα του δικαιούχου μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των
τριών μηνών από την ημερομηνία της κατ’ αρχήν έγκρισης της αίτησης από το Υπουργείο
Οικονομικών. Μετά την εκπνοή του διαστήματος αυτού, η κατ’ αρχήν έγκριση παύει να ισχύει και
ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του
Σχεδίου,
(γ) να εγγραφεί στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου του/της.
(δ) να παραμείνει στην ιδιοκτησία του δικαιούχου για τουλάχιστον δώδεκα μήνες προτού
μεταβιβαστεί σε άλλο ιδιοκτήτη,
(ε) να μην ανήκε στο δικαιούχο ή το/τη σύζυγο του ή σε πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγένειας
(γονείς – παιδιά) με το δικαιούχο ή το/τη σύζυγο του/της ή σε εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου ή
μερικώς σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα.
5. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια για αγορά αυτοκινήτου καθώς και τα έντυπα
αιτήσεων, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση
www.mof.gov.cy.
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) Λάρνακα: Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 27, τηλ. 24815555
(iv) Πόλη Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, τηλ. 26821888
(v)
Πελένδρι: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 70, τηλ. 25813400.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Οικονομικών
(Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων)
1489 Λευκωσία

