ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τ.Μ.Δ.Δ. : 6.3.09.04
Αξ.ηει. : 22806576
Αξ.Φαμ : 22498910
…

Ιαλνπαξίνπ, 2016

Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο,
Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο,
Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο,
Γεληθό Διεγθηή,
Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο,
Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο,
Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα,
Πξόεδξν Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνύ,
Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ,
Τπνπξγείσλ, Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ,
θαη Γεληθή Λνγίζηξηα,
Αξρηπξσηνθνιιεηή,
Έθνξν Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ,
Έθνξν Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο
πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ,
Πξόεδξν Δθνξηαθνύ πκβνπιίνπ,
Πξόεδξν Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ,
Έθνξν Διέγρνπ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ,
Πξόεδξν Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθύγσλ,
Πξντζηάκελν Γηνίθεζεο Πξνεδξίαο,
Γεληθή Γηεύζπλζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ
πληνληζκνύ θαη Αλάπηπμεο
Ελνηθίαζε θπβεξλεηηθώλ θαηνηθηώλ ζην Τξόνδνο
Καινθαηξηλή πεξίνδνο 2016
Δπηζπκώ λα αλαθεξζώ ζην πην πάλσ ζέκα θαη λα ζαο πιεξνθνξήζσ, όηη, αξηζκόο
θπβεξλεηηθώλ θαηνηθηώλ ζην Σξόνδνο ζα παξαρσξεζεί θαη θέηνο κε ελνίθην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνύ, ζε θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο θαη δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ επηζπκνύλ λα
πεξάζνπλ ζην Σξόνδνο κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο. Πξνηεξαηόηεηα ζα δίλεηαη ζε όζνπο, θαηά ηελ
εκεξνκελία εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ, έρνπλ παηδί ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 16 ρξόλσλ, εθόζνλ
ζεσξνύληαη ηζνδύλακνη ζηα θξηηήξηα κε άιινπο αηηεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα επηζπλάπηεηαη πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ελόο παηδηνύ κόλν, κε ηέηνηα ειηθία.
2.
Η παξαρώξεζε ησλ θαηνηθηώλ γίλεηαη από Δπηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη από ηνλ Γεληθό
Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ (Πξόεδξν) ή εμνπζηνδνηεκέλν
αληηπξόζσπό ηνπ, θαη από έλα αληηπξόζσπν ηνπ Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ
θαη ηεο Παγθύπξηαο πληερλίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, σο κέιε

3.

Οη θαηνηθίεο ζα ελνηθηάδνληαη γηα 7ήκεξε πεξίνδν, από Παξαζθεπή ζε Παξαζθεπή, σο
αθνινύζσο:
1ε πεξίνδνο
2ε
»
3ε
»
4ε
»
ε
5
»
6ε
»
7ε
»
8ε
»
9ε
»
ε
10
»
11ε »
12ε »
13ε »
14ε »
15ε »

03/6 - 10/6/2016
10/6 - 17/6/2016
17/6 – 24/6/2016
24/6 - 01/7/2016
01/7 - 08/7/2016
08/7 - 15/7/2016
15/7 - 22/7/2016
22/7 - 29/7/2016
29/7 - 05/8/2016
05/8 - 12/8/2016
12/8 - 19/8/2016
19/8 - 26/8/2016
26/8 - 02/9/2016
02/9 - 09/9/2016
09/9 - 16/9/2016

4.
Σν πιεξσηέν ελνίθην πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ θαηνηθία από €182,11 - € 307,11 γηα θάζε
7εκεξε πεξίνδν. Δπηπξόζζεηα νη ελνηθηαζηέο ζα βαξύλνληαη κε ηα αθόινπζα έμνδα:
(α) θαηαλάισζε λεξνύ γηα 7ήκεξε πεξίνδν

€ 5,00

(β) θαηαλάισζε πγξαεξίνπ γηα 7ήκεξε πεξίνδν

€ 8,00

(γ) θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα 7ήκεξε πεξίνδν
(θαηαλάισζε πέξαλ ηνπ πνζνύ απηνύ ζα βαξύλεη ηνλ ελνηθηαζηή) €40,00
(δ) κεηαθίλεζε ζθπβάισλ

€10,00

(ε) Απξόβιεπηα

€ 5,00

(ζη) Φ. Π. Α. (όπσο θαζνξίδεηαη) επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ

...…..

5.
Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα θάπνηεο πεξηόδνπο αηρκήο θαη
ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ δηαζέζηκσλ θαηνηθηώλ, ε Δπηηξνπή έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηεί
ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα θαη, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη αηηεηέο θαίλεηαη λα πιεξνύλ ηζόηηκα ηα
θξηηήξηα, λα δηαζέζεη ηηο θαηνηθίεο κε θιήξσζε.
6.
Σνλίδεηαη όηη, πξνηίκεζε γηα ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία δε ζα ιακβάλεηαη ππόςε. Η θαηαλνκή
ησλ αξηζκώλ ησλ θαηνηθηώλ ζα γίλεηαη απηόκαηα από ην ινγηζκηθό πξόγξακκα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ηπραίαο επηινγήο (random selection), αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο θαη ηε ζύλζεζε ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ θάζε δηθαηνύρνπ. Βαζηθό θξηηήξην γηα παξαρώξεζε θαηνηθίαο δύν, ηξηώλ ή
ηεζζάξσλ ππλνδσκαηίσλ ζα είλαη ν αξηζκόο παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ.
7.
ε όινπο ηνπο αηηεηέο ζηνπο νπνίνπο ζα εγθξηζεί ε παξαρώξεζε θαηνηθίαο ζα ζηαιεί
επηζηνιή παξαρώξεζεο ηεο θαηνηθίαο καδί κε ην έληππν Απνδνρήο θαη Δμνπζηνδόηεζεο γηα ηε
δηελέξγεηα απνθνπήο ηνπ πνζνύ ηνπ ελνηθίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηζηνιή παξαρώξεζεο ηεο
θαηνηθίαο, από ην κηζζό, ην θηινδώξεκα ή ηε ζύληαμή ηνπ (νπνηνδήπνηε ηζρύεη).
8.
Πξνηξέπνληαη όινη νη αηηεηέο ζηνπο νπνίνπο ζα εγθξηζεί ή παξαρώξεζε θαηνηθίαο λα ηελ
επηζεσξνύλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ επηζηνιή, ώζηε λα απνθαζίδνπλ
ηειεζίδηθα θαηά πόζν ηνπο ελδηαθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία πξηλ λα πξνβνύλ ζηελ ππνγξαθή
ηνπ εληύπνπ Απνδνρήο θαη Δμνπζηνδόηεζεο. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο θξάηεζεο ηεο
θαηνηθίαο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ εληύπνπ απνδνρήο ζα θαηαθξαηείηαη ην πνζό ησλ €55,00 γηα
ζθνπνύο θάιπςεο ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο πνπ πξνθύπηεη θαη ε θαηνηθία ζα παξαρσξείηαη ζε άιιν
δηθαηνύρν.

9.(α) Όζνη από ηνπο αηηεηέο πνπ ζα εγθξηζνύλ, απνθαζίζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηνηθία
πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάινπλ ππνγξακκέλν ην έληππν
Απνδνρήο θαη Εμνπζηνδόηεζεο γηα απνθνπή ηνπ πνζνύ ηνπ ελνηθίνπ από ην κηζζό,
θηινδώξεκα ή ηε ζύληαμή ηνπο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή επηζηνιή.
(β) Όζνη από ηνπο αηηεηέο πνπ ζα εγθξηζνύλ, απνθαζίζνπλ λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ
θαηνηθία πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάινπλ ππνγξακκέλν ην έληππν
γηα κε Απνδνρή ηεο θαηνηθίαο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή επηζηνιή, ώζηε
ε θαηνηθία λα δηαηίζεηαη ζε άιιν δηθαηνύρν.
10.
Γηα ηελ παξαιαβή ηεο θαηνηθίαο είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηάδεηαη από ηνλ δηθαηνύρν ε
πνιηηηθή ηνπ ηαπηόηεηα ή άιιν επίζεκν έγγξαθν γηα εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.
11.
ηελ αίηεζε, έληππν "Α", πνπ επηζπλάπηεηαη ζα πξέπεη λα δειώλνληαη δύν επηινγέο,
πξώηε θαη δεύηεξε πξνηίκεζε.
12.
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ελνηθίαζε θπβεξλεηηθήο θαηνηθίαο ζην Σξόνδνο, θξαηηθνί
αμησκαηνύρνη θαη δεκόζηνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λ’ απνηαζνύλ γξαπηώο ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, 1424 Λεπθσζία, απνζηέιινληαο θαηάιιεια
ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν έληππν "Α", επηζπλάπηνληαο πξόζθαηε θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο θαη
πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ελόο παηδηνύ ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 16 ρξόλσλ, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο
8 Απξηιίνπ, 2016 εκεηώλεηαη πσο νη ελδηαθεξόκελνη αηηεηέο κπνξνύλ λα δηαβηβάδνπλ νη ίδηνη
απεπζείαο ηηο αηηήζεηο ηνπο, νη νπνίεο κπνξεί αξρηθά λα απνζηέιινληαη κε ηειενκνηόηππν αιιά
κεηά λα απνζηέιινληαη
θαη νη πξσηόηππεο κε
ζπκπιεξσκέλα όια ηα ζηνηρεία.
Οη
ζπκπιεξσκέλεο πξσηόηππεο αηηήζεηο κπνξνύλ είηε λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο, είηε λα
παξαδίδνληαη κε ην ρέξη ζην Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. Όζεο
αηηήζεηο ιεθζνύλ ή ζηαινύλ κεηά ηηο 8 Απξηιίνπ, 2016 ζα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη
όζεο αηηήζεηο δελ ζπλνδεύνληαη κε ηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο δελ ζα ιακβάλνληαη
ππόςελ.
13.
ε νξηζκέλεο πεξηόδνπο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαηνηθίεο, γηα λα δνζεί ε επθαηξία ζε
κεγαιύηεξν αξηζκό δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζην Σξόνδνο, ζα
γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο θαη από ππαιιήινπο πνπ δελ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη
πην πάλσ.
14.
Οη αηηεηέο νη νπνίνη ζα εγθξηζνύλ γηα παξαρώξεζε θαηνηθίαο ζα ελεκεξσζνύλ κε
πξνζσπηθή επηζηνιή κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, νη δε αξηζκνί θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ
ηνπο ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ εθεκεξίδα "Γεκόζηνο Τπάιιεινο" θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ www.mcw.gov.cy. Η παξνύζα εγθύθιηνο θαη
έληππα αηηήζεσλ βξίζθνληαη επίζεο ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα.

Νίθνο Φαζάπεο
γηα Γεληθό Δηεπζπληή
Κνηλ.:

-

Γηεπζύληξηα Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ
Γηεπζπληή Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ
Γεληθό Γξακκαηέα ΠΑ.Τ.Γ.Τ.
Φαθ. 5.13.04

ΓΚ/εγθπθι.2016

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Έληππν "Α"
Αίηεζε γηα παξαρώξεζε θπβεξλεηηθήο
θαηνηθίαο ζην Τξόνδνο γηα ην Καινθαίξη ηνπ 2016
Γεληθό Γηεπζπληή
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ,

Ηκεξνκελία: …………………………….

Αλαθέξνκαη ζηελ εγθύθιηό ζαο κε αξηζκό Τ.Μ.Δ.Δ. 6.3.09.04 θαη εκεξνκελία 19 Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη
παξαθαιώ όπσο κνπ παξαρσξεζεί θαηνηθία ζην Σξόνδνο γηα ην θεηηλό θαινθαίξη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά πξνηίκεζεο:

Αξηζκόο
πεξηόδνπ
Ηκεξ.
πεξηόδνπ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03/6
10/6

10/6
17/6

17/6
24/6

24/6
01/7

01/7
08/7

08/7
15/7

15/7
22/7

22/7
29/7

29/7
05/8

05/8
12/8

12/8
19/8

19/8
26/8

26/8
02/9

02/9
09/9

* Γειώζηε
ε
ε
1 θαη 2
πξνηίκεζε
Όλνκα : .................................. Δπίζεην: ..............................................
Αξ. Γειη. Σαπηόηεηνο: ..…………............

Αξ. Κνηλ.Αζθ: ..…............………

Παξνπζηάδεηαη απαξαίηεηα θαηά ηελ παξαιαβή ηεο θαηνηθίαο.

Τπνπξγείν.……………………………………………………Σκήκα:…………………………………….
Θέζε:………………………………………………………………………………………………………
Έηνο πξόζιεςεο ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία: ………..……

Έηνο δηνξηζκνύ ζε κόληκε ζέζε : ………............

Γηεύζπλζε νηθίαο: Οδόο :…….................................................Αξ....... Γηακ.: .…. Σ.Σ ..……. . Πόιε:…….......
Σει. εξγαζίαο: ..................

Σει νηθίαο:………………..

Όλνκα ζπδύγνπ : .............................

θηλεηό : .……………….

Α. Κ. Α. ζπδύγνπ: ..............…......

Φαμ :…………………

.Γεκόζηνο ππάιιεινο ΝΑΙ / ΟΥΙ

Σόπνο εξγαζίαο ζπδύγνπ:...........................………...……….........…... Σειέθσλν ζπδύγνπ.........................
Αξ. παηδηώλ

Όλνκα παηδηνύ
Ηκεξ. γέλλεζεο

Δπηζπλάςαηε πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ελόο παηδηνύ κόλν ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 16 ρξόλσλ θαη
πξόζθαηε θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο.
Μνπ παξαρσξήζεθε θαηνηθία θαηά ηα ρξόληα: Γειώζηε ΝΑΙ / ΟΥΙ (πεξηιακβάλεη θαη ηνλ / ηε ζύδπγν)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Αξ. αίηεζεο **

...……..

Αξ. ππαιιήινπ* * ............
** γηα ππεξεζηαθή ρξήζε
Οη αηηήζεηο λα ζηαινύλ κέρξη ηηο 08 Απξηιίνπ 2016.
Έληππα αηηήζεσλ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.mcw.gov.cy
Τπνγξαθή : .....................................

