
ΕΝΤΥΠΟ Υ.Υ. (I.Y.87) 
 

      ΚΥΠΡΙΑΚΗ             ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
(Σφραγίδα) 

                                                                                                                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

(K.Δ.Π 225/2000, 660/2002, 445/2004, 364/2005, 629/2007 και 143/2013) 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟ) 

 
Πριν συμπληρώσετε την αίτηση διαβάστε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
 

ΜΕΡΟΣ I: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

 
Όνομα:   Επώνυμο:   

Ημερ. Γέννησης:            /        /  Υπηκοότητα:   

Αρ. Ταυτότητας:   Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων:   

Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού /  
Υπηκόου Κράτους Μέλους Ε.Ε. (A.R.C):   
 

 Αιτητής Ασύλου 

  
 Αναγνωρισμένος Πολιτικός Πρόσφυγας 

  
 Λήπτης Δημοσίου Βοηθήματος 

  
 Κάτοχος Ευρωπαϊκού Εντύπου S1 (Ε121, Ε109, Ε106) 

 

Φύλο:  Άρρεν  Θήλυ 

 
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: 

Οδός:    Αρ.:   

Πόλη/Χωριό:   Tαχ. Κιβώτιο.:    

Ταχ. Κώδικας:   Επαρχία:    

Τηλ. Οικίας:   Τηλ. Εργασίας:   Τηλ. Κινητό:    

Οικογενειακή Κατάσταση: 
 

 Έγγαμος/η  Άγαμος/η  Διαζευγμένος/η  Σε διάσταση  Χήρος/α 
        

 Εξαρτώμενος/η  Μέλος Εγκλωβισμένης      

 Αγνοουμένου  Οικογένειας     
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ/ ΤΗΣ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

Όνομα 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/  
Αρ. Εγγρ. Αλλοδαπού/ 

Υπηκόου Κράτους 
Μέλους Ε.Ε. 

(A.R.C) 

Ημερομηνία 
Γέννησης 

Φύλο 
(Άρρεν/Θήλυ) 

Αρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων 

(Συζύγου) 
 
   

 
 
  

 
 
             /         /  

 
 
  

 
 
  

(Εξαρτωμένων τέκνων) 

 
 
   

 
 
  

 
 
             /         /  

 
 
  

 
 
  

 
 
   

 
 
  

 
 
             /         /  

 
 
  

 
 
  

 
 
   

 
 
  

 
 
             /         /  

 
 
  

 
 
  

 
 
   

 
 
  

 
 
             /         /  

 
 
  

 
 
  

 
 
   

 
 
  

 
 
             /         /  

 
 
  

 
 
  

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Αριθμός Αναφοράς 
 

 

 

Εγκρίνεται  Ταυτότητα Νοσηλείας:   
  

Η Ταυτότητα Νοσηλείας  
ισχύει μέχρι 

        /       / 20        .  

 

Δεν εγκρίνεται έκδοση ταυτότητας λόγω   

  

  

  

  

Ελέγχθηκε από: 

Ονοματεπώνυμο:    

Τίτλος:   

Υπογραφή:   

Ημερομηνία:         /      / 20     



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ετήσια Εισοδήματα 
Αιτητή/ 

Αιτήτριας 
€ 

Συζύγου 
€ 

Τέκνων 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1. Εισόδημα αυτοτελώς εργαζομένων    
 

2. Μισθός υπαλλήλων (συμπερ. 13ου και 14ου)    
 

3. Διατροφή (στην περίπτωση διαζευγμένων)    
 

4. Συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων    
 

5. Συντάξεις από Επαγγελματικό Σχέδιο    
 

6. Συντάξεις από Γενικό Λογιστήριο    
 

7. Συντάξεις από το εξωτερικό    
 

8. Επίδομα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα    
 

9. Ενοίκια εισπρακτέα    
 

10. Τόκοι καταθέσεων/χρεογράφων/ομολόγων    
 

11. Μερίσματα από μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες    
 

12. Μερίσματα από μετοχές σε δημόσιες εταιρείες    
 

13. Επίδομα ανεργίας    
 

14. Επίδομα μητρότητας    
 

15. Επίδομα ενοικίου    
 

16. Άλλες πηγές (Δηλώστε πηγή εισοδήματος)  
 
       

   
 

ΣΥΝΟΛΟ    
 

Αφαιρέσεις 
 

1. Ποσό που στη βάση δικαστικού διατάγματος, καταβάλλεται 
από διαζευγμένο γονέα για διατροφή τέκνου 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ    
 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:  €       

 
ΔΗΛΩΣΗ 

     
Αιτούμαι έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας και δηλώνω υπεύθυνα ότι διαμένω μόνιμα στην Κύπρο και όλα τα στοιχεία 

που περιέχονται στη δήλωση αυτή, καθώς και τα πιστοποιητικά / έγγραφα που συνυποβάλλονται, είναι αληθή και ορθά και 
ότι επιτρέπω στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας να ζητήσουν από διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένου και του Τμήματος Εσωτερικών  Προσόδων, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και έγγραφα που 
αναφέρονται στα εισοδήματα μου και στα εισοδήματα των εξαρτωμένων μου. 
 
 
Ημερομηνία:         /        / 20                                                                                      Υπογραφή:      
 
 
Σε περίπτωση που η αίτηση παραδίδεται από αντιπρόσωπο του αιτητή:  
 
 
Ονοματεπώνυμο Αντιπροσώπου:      
 
 Αρ.Ταυτότητας:         Υπογραφή:     



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 

(Υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη(ΚΕΠ)) 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε πρόσωπο που με σκοπό να εξασφαλίσει ταυτότητα νοσηλείας, είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο, με 
γνώση του ή από βαριά αμέλεια προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή ψευδείς παραστάσεις ή παρουσιάζει ή παρέχει οποιοδήποτε 
έγγραφο ή πληροφορία, τα οποία είναι ψευδή σε ουσιώδες στοιχείο τους, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τα €2,500,00 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. 
 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 
 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα με τους περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμους του 1978 έως 2013, καμιά παροχή 
χορηγείται σε πρόσωπο, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο: 

i. έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν λογιστεί υπέρ του εξομοιούμενες περίοδοι 
ασφάλισης, τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά έτη, και  

ii. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έχει υποβάλει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, φορολογική δήλωση την οποία είχε 
υποχρέωση να υποβάλει δυνάμει του Άρθρου 5 του εν λόγω νόμου. 

2. Ταυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. 

3. Ταυτότητα Νοσηλείας χορηγείται στα ακόλουθα πρόσωπα: 

i. Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των οποίων το ετήσιο εισόδημα  δεν υπερβαίνει τις €15,400.00. 

ii. Μέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €30,750.00, αυξανόμενο κατά €1,700.00 για κάθε 
εξαρτώμενο τέκνο. 

iii. Πρόσωπα που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα, Μέρος ΙΙΙ του Κανονισμού 3. 

iv. Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος Ι (Α) του Κανονισμού 8. 

v. Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος Ι (Β) του Κανονισμού 8 εάν το εισόδημα 
της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα € 150.000. 

4. Ταυτότητα Νοσηλείας (Ειδική Κατηγορία) χορηγείται στα ακόλουθα πρόσωπα: 

i. Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος ΙΙ του Κανονισμού 8 εάν το εισόδημα 
της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα € 150.000. 
 

5. "Εισόδημα" σημαίνει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα προσώπου ή οικογένειας, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο 
προέρχεται από αντιμισθία, από μισθωτή απασχόληση, από οποιοδήποτε κέρδος από την άσκηση επιτηδεύματος ή 
επιχειρήσεως, από ακίνητη ιδιοκτησία, και από τόκους, μερίσματα ή άλλη πηγή, με την εξαίρεση δημοσίου βοηθήματος, 
επιδόματος τέκνου και φοιτητικής χορηγίας καθώς και ποσού που στη βάση δικαστικού διατάγματος, καταβάλλεται από 
διαζευγμένο γονέα για διατροφή τέκνου. 

 

6. "Εξαρτώμενος" σημαίνει: 

i. τον/την σύζυγο, 

ii. τους απευθείας κατιόντες, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των εικοσιενός (21) ετών ή είναι συντηρούμενοι από αυτόν, 
καθώς και εκείνους του/της συζύγου του. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Τα μέρη Ι και ΙΙ της αίτησης πρέπει να συμπληρώνονται από ΟΛΟΥΣ τους αιτητές. Το Μέρος ΙΙΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
από, μέλη εγκλωβισμένων οικογενειών, λήπτες δημοσίου βοηθήματος καθώς και από άτομα κατόχους κοινοτικού εντύπου S1 
(E121 ή E106 ή Ε109). 

2. Όπου υπάρχει  σημειώνεται Χ για την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση απάντηση. 

3. Για όλα τα παιδιά απαιτείται απαραίτητα η καταχώρηση του Προσωπικού Αριθμού Εγγραφής του Πιστοποιητικού Γεννήσεως 
τους ή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας. 

4. Για παιδιά τα οποία εργάζονται, πρέπει να καταχωρείται επίσης και ο αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

5. Στο Μέρος ΙΙΙ δηλώνονται τα εισοδήματα του αιτητή/ της αιτήτριας, του/της συζύγου του/της, καθώς και τα εισοδήματα των 
εξαρτωμένων τέκνων που λαμβάνουν εισοδήματα από εργασία ή άλλες πηγές. 

 
 

 
  



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
(ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕ "X") 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ 

I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΤΗ: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας 
ή διαβατηρίου ή βεβαίωσης εγγραφής ή πιστοποιητικά γέννησης (για 
ανήλικους) ή άδεια Παραμονής Αλλοδαπού, για όλα τα μέλη της 
οικογένειας. 

  Πιστοποιητικό γάμου. 

  Βεβαίωση διαζυγίου για διαζευγμένα άτομα. 

 

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

I. ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΚΥΠΡΙΟΙ Ή ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ) 

  Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή τα ΚΕΠ (για όλα τα μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα 
παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν εργάζονται). 

  Βεβαίωση εργοδότη όπου να φαίνεται το ύψος των απολαβών ή 
συμβόλαιο εργασίας  

  Πιστοποιημένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή 
αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (για όλα τα 
μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν 
εργάζονται και τα άτομα άνω των 70 που δεν έχουν οποιοδήποτε 
εισόδημα πέραν της σύνταξης).  

  Έντυπο Ε104 για άτομα που έχουν εργαστεί σε άλλο Κράτος Μέλος της 
ΕΕ και δεν συμπληρώνουν 3 χρόνια Κοινωνικές Ασφαλίσεις στην Κύπρο. 

II. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΚΥΠΡΙΟΙ Ή ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ) 

  Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή τα ΚΕΠ (για όλα τα μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα 
παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν εργάζονται). 

  Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
τελευταίου τριμήνου  

  Πιστοποιημένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή 
αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (για όλα τα 
μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν 
εργάζονται και τα άτομα άνω των 70 που δεν έχουν οποιοδήποτε 
εισόδημα πέραν της σύνταξης). 

  Έντυπο Ε104 για άτομα που έχουν εργαστεί σε άλλο Κράτος Μέλος της 
ΕΕ και δεν συμπληρώνουν 3 χρόνια Κοινωνικές Ασφαλίσεις στην Κύπρο. 

III. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΚΥΠΡΙΟΙ) 

  Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή τα ΚΕΠ (για όλα τα μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα 
παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν εργάζονται). 

  Βεβαίωση μηνιαίας σύνταξης για συνταξιούχους των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το Ταμείο Συντάξεως τους για όσους 
παίρνουν και εργοδοτική ή άλλη σύνταξη ή σύνταξη από άλλη χώρα. 

  Πιστοποιημένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή 
αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (για όλα τα 
μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν 
εργάζονται και τα άτομα άνω των 70 που δεν έχουν οποιοδήποτε 
εισόδημα πέραν της σύνταξης). 

  Βεβαίωση εργοδότη όπου να φαίνεται το ύψος των απολαβών ή 
συμβόλαιο εργασίας (για εργαζόμενους συνταξιούχους). 

IV. ΑΝΕΡΓΟΙ (ΚΥΠΡΙΟΙ  Ή  ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ) 

  Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή τα ΚΕΠ (για όλα τα μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα 
παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν εργάζονται). 

  Πρόσφατη βεβαίωση Δήλωσης Ανεργίας από το Τμήμα Εργασίας.  

  Πιστοποιημένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή 
αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (για όλα τα 
μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν 
εργάζονται και τα άτομα άνω των 70 που δεν έχουν οποιοδήποτε 
εισόδημα πέραν της σύνταξης). 

 

 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση για τον Τρόπο Συντήρησης τους. (για άτομα που είναι 
άνεργοι πέραν του ενός έτους)Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί από 
τον αιτητή και κατά την παράδοση της αίτησης 

V. ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 

  Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή τα ΚΕΠ (για όλα τα μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα 
παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν εργάζονται). 

  Πιστοποιημένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή 
αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (για όλα τα 
μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν 
εργάζονται και τα άτομα άνω των 70 που δεν έχουν οποιοδήποτε 
εισόδημα πέραν της σύνταξης). 

 Υπεύθυνη Δήλωση για τον Τρόπο Συντήρησης τους. 

VI. ΑΛΛΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ / ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

   Οποιοδήποτε κοινοτικό έντυπο S1 (Ε121, Ε109, Ε106), σε δύο αντίγραφα. 

VII. ΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ  

  Πρόσφατη βεβαίωση λήψης δημοσίου βοηθήματος  
(η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής  Ευημερίας). 

VIII. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

  Βεβαίωση εγγραφής, ή απόδειξη πληρωμής διδάκτρων για το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος, ή πιστοποιητικό φοίτησης ή βεβαίωση Πανεπιστημίου 
στο οποίο να αναφέρονται η περίοδος φοίτησης και οι όροι προσφοράς 
της θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμισθίας όπου προβλέπεται 
(για φοιτητές διδακτορικού). 

  Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα της χώρας σπουδών ότι δεν είναι 
δικαιούχος ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης με βάση το Σύστημα 
Υγείας της χώρας. (για φοιτητές διδακτορικού). 

IX. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: 

  Βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ή Ταυτότητα 
Εγκλωβισμένου. 

X. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

  Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (για όλα τα μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά 
κάτω των 18 ετών που δεν εργάζονται). 

  Πιστοποιημένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή 
αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (για όλα τα 
μέλη της οικογένειας με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 18 ετών που δεν 
εργάζονται και τα άτομα άνω των 70 που δεν έχουν οποιοδήποτε 
εισόδημα πέραν της σύνταξης). 

  Βεβαίωση εργοδότη όπου να φαίνεται το ύψος των απολαβών ή 
συμβόλαιο εργασίας. 

XI. ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 

  Επιστολή επιβεβαίωσης η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου. 

 Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αποδοχών από εργοδότη ή βεβαίωση λήψης 
δημόσιου βοηθήματος (η οποία    εκδίδεται  από το Τμήμα Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας). 

 

XII. ΑΛΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

  Ιατρική Βεβαίωση (αν ο αιτητής πάσχει από χρόνια ασθένεια για την 
οποία δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια και εμπίπτει στον Έκτο Πίνακα, 
Μέρος Ι του Κανονισμού 8). 

  Ιατρική Βεβαίωση (αν ο αιτητής πάσχει από χρόνια ασθένεια και 
εμπίπτει στον Έκτο Πίνακα, Μέρος ΙΙ  του Κανονισμού 8). 

 

 
 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης ταυτότητας νοσηλείας μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνουν κατά την εξέταση της αίτησης 
αναγκαίο.  

 


