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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
(ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Υποβολή αίτησης για παραχώρηση χορηγίας για:
(ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ)

(α) ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ …………………………………………………………….………………………………………….………….
(β) ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ……………………………………………………….………………………………………….………….
(γ) ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ……………………………………………………………………………………….………….
Έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση, σημειώνω πιο κάτω τα στοιχεία που αφορούν την αίτηση μου:
(1) Αριθμός πολιτικής ταυτότητας: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(2) Αριθμός προσφυγικής ταυτότητας: ……………………………………………….……………… Ημερομηνία ελέγχου: ……………………….………….…………………………
(3) Ημερομηνία γέννησης: …………………………………………………… Τόπος καταγωγής: …………………………………………………………………………….…………………..
(4) Διαμονή πριν από την τουρκική εισβολή ή τόπος εκτοπισμού (εάν ισχύει): ………………………………………………………….…………………………………………..
(5) Σημερινή απασχόληση: ………………………………………………………………..……………….. Μηνιαίες απολαβές: ……………………………………….………………………
(6) Όνομα εργοδότη και διεύθυνση εργασίας: …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
(7) Διεύθυνση παρούσας διαμονής: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
(8) Αριθμός τηλεφώνου: κινητό: ..…………………..……..………………… οικίας: ……………..…........…..…….………… εργασίας: ………………………………...…………….
(9) Συγγένεια με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας που διαμένετε (εάν ισχύει): …………………………………………………………………………………………………………….
(10) Συγγένεια με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας που αγοράσατε ή θα αγοράσετε (εάν η αίτηση αφορά το σχέδιο (α) και εάν υπάρχει οποιαδήποτε
συγγένεια με τον πωλητή): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (περιλαμβανομένου και του αιτητή)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

1
2
3
4
5
6
7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι:
(α) Οι πληροφορίες που δίνω στην αίτηση αυτή προς την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, είναι ακριβείς και αληθείς
και αναγνωρίζω ότι ψευδείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.
(β) Αποδέχομαι ότι αναληθής δήλωση μου θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης μου.
(γ) Αναλαμβάνω να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση μου ζητηθεί.
(δ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας μου παραχωρήσει στεγαστική χορηγία και οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που
έδωσα στην αίτηση αυτή αποδειχθεί ανακριβής, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η πιο πάνω Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει την
άμεση επιστροφή του ποσού της χορηγίας.

Υπογραφή αιτητή: ……………………………………………………………………..….……….…… Ημερομηνία: ………………………………………….………………………………………

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001
Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από αιτητή,
σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συγκατατίθεμαι και εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων να τηρεί ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης μου για παροχή προς εμένα στεγαστικής βοήθειας, σύμφωνα με τον
Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001.
Μόνο για σκοπούς που προβλέπονται στο παρόν έντυπο, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί η Υπηρεσία
Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων μπορεί να ανακοινωθούν / μεταδοθούν στην Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας, τη Συμβουλευτική
Επιτροπή Κριτηρίων, σε Υπουργεία / Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και συνεργάτες της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων
όπως ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης.
Γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών μου δεδομένων και μπορώ να απευθυνθώ εγγράφως στην
Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων για το αίτημα μου αυτό. Γνωρίζω επίσης ότι τα πιο πάνω δικαιώματα αναφέρονται
ρητά στα άρθρα 12, 13 και 14 του προαναφερόμενου Νόμου.

Ονοματεπώνυμο αιτητή: ……………………………………………………………………..….… Υπογραφή: ….………………………………………………….….……………………………
Ημερομηνία: …………………………………………………
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου δηλώνω υπεύθυνα ότι:
ο/η ………………………………..……… κάτοχος Πολιτικής Ταυτότητας με Αρ. ……………….
εργάζεται ως υπάλληλος μας από τις ……………………… με την ειδικότητα του/της
………………………….

και

οι

ακαθάριστες

απολαβές

του/της

ανέρχονται

στα

€……………….. την ημέρα/εβδομάδα, το μήνα/χρόνο.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι καταβάλλεται/δεν καταβάλλεται 13ος μισθός ο οποίος ανέρχεται
στα €………………..

Οι αποκοπές από τις απολαβές του/της είναι οι ακόλουθες:
(α) Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

€………………..

(β) Εισφορά στο ΓΕΣΥ

€………………..

(γ) Ταμείο Προνοίας

€………………..

(δ) Άλλες αποκοπές

€………………..
=============
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΚΟΠΩΝ: €………………..

Όνομα εργοδότη: ……………………………………………………………………………..………
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ……………………………………………………..
Διεύθυνση και τηλέφωνο εργασίας: ………………………………………………………………...
Υπογραφή εργοδότη: ……………………………… Ημερομηνία: ………………………………..

09/2021
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η .......................................................................................... κάτοχος Πολιτικής Ταυτότητας
με Αρ. ...................................... και Προσφυγικής Ταυτότητας με Αρ. ....................................
ορκίζομαι και δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:
(α)

Εγώ ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μου δεν κατείχαμε ή κατέχουμε
ιδιόκτητη κατοικία/διαμέρισμα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

(β)

Εγώ ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μου δεν έχουμε εξασφαλίσει από το
Κράτος άλλης μορφής Στεγαστική βοήθεια.

(γ)

Εγώ ή/και ο/η σύζυγός μου δεν έχουμε υποβάλει αίτηση σε άλλο Στεγαστικό
Σχέδιο του Κράτους.

(δ)

Εγώ ή/και ο/η σύζυγός μου είμαστε ιδιοκτήτες κατοικίας/διαμερίσματος ή άλλης
ακίνητης περιουσίας που φέρουν τα πιο κάτω στοιχεία (αριθμός εγγραφής, τεμαχίου
και Φύλλου/Σχεδίου):
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
……….………………………..
Ο/Η ενόρκως δηλών/δηλούσα

Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στο
Επαρχιακό Δικαστήριο ...............................
σήμερα, την ...............................................

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

....................................................................
10/2021
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η .......................................................................................... κάτοχος Πολιτικής Ταυτότητας
με Αρ. ...................................... και Προσφυγικής Ταυτότητας με Αρ.....................................
ορκίζομαι και δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:
(α)

Δεν εξασκώ οποιοδήποτε επάγγελμα είτε ως αυτοεργοδοτούμενος είτε ως υπάλληλος
και δεν εκτελώ οποιαδήποτε εργασία από την οποία να έχω εισόδημα.
(ή)

(β)

Είμαι αυτοεργοδοτούμενος …………………………………………………………. και οι
ακαθάριστες απολαβές μου ανέρχονται στα € ……………….... την ημέρα/εβδομάδα,
το μήνα/χρόνο. Από αυτές συνεισφέρω στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
€………….. ανά τριμηνία. Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μου είναι
……………………………….

και

η

διεύθυνση

της

εργασίας

μου

……………………………………………………….., τηλ. …………………………………

……….………………………..
Ο/Η ενόρκως δηλών/δηλούσα
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στο
Επαρχιακό Δικαστήριο ...............................
σήμερα, την ...............................................

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

....................................................................
09/2021
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η ………………………………………………………………………………………….…
κάτοχος Πολιτικής Ταυτότητας με Αρ. ……………… ορκίζομαι και δηλώνω υπεύθυνα ότι:
(σημειώστε με √ ότι ισχύει)
Α) Διαμένω μόνος/μόνη μου

Β) Διαμένω μαζί με άλλο πρόσωπο και συγκεκριμένα με τον/την
(ονοματεπώνυμο)………………………………..…………….….
κάτοχο Πολιτικής Ταυτότητας με Αρ. ……………….………….
στη διεύθυνση: ………………………………...………………….
…………………………………..……………………..……………
από τις (ημερομηνία): …………………………………………….

Γ) Δεν έχω συνάψει γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό) ή Σύμφωνο Συμβίωσης που
να βρίσκεται σε ισχύ

……….………………………..
Ο/Η ενόρκως δηλών/δηλούσα
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στο
Επαρχιακό Δικαστήριο ...............................
σήμερα, την ...............................................

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

....................................................................
09/2021
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η ............................................................................................ κάτοχος Πολιτικής Ταυτότητας
με Αρ. ...................................... και Προσφυγικής Ταυτότητας με Αρ.....................................
ορκίζομαι και δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώση των συνεπειών, ότι εγώ ή άλλο μέλος της
οικογένειας μου δεν έχω/έχουμε αποταθεί στην “επιτροπή αποζημιώσεων” για πώληση της
περιουσίας μου/μας ή μέρος αυτής που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και δεν
έχω/έχουμε επωφεληθεί από την επιτροπή αυτή.

Αντιλαμβάνομαι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Δήλωση αυτή δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η Υπηρεσία έχει μεταξύ άλλων και το δικαίωμα να
ανακαλέσει τυχόν απόφαση της για παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας που βασίστηκε
έστω μερικώς σ’ αυτή τη Δήλωση χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση από μέρους μου.

……….………………………..
Ο/Η ενόρκως δηλών/δηλούσα
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στο
Επαρχιακό Δικαστήριο ...............................
σήμερα, την ...............................................

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

....................................................................

10/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η Πρόεδρος της Κοινότητας ………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
βεβαιώνω ότι εντός του τεμαχίου ………..…..… με αρ. εγγραφής …………………., Φ/Σχ ………….............,
για το …………… μερίδιο το οποίο ανήκει στον/στην ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
υφίστανται/δεν υφίστανται οικοδομές.

2. Σε περίπτωση που υφίστανται οικοδομές εντός του πιο πάνω τεμαχίου να διευκρινιστούν τα
πιο κάτω:
(α) το είδος και η κατάσταση των οικοδομών (με αναφορά στον αριθμό των οικοδομών):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(β) ποιοι διαμένουν/χρησιμοποιούν τις υπό αναφορά οικοδομές:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Επειδή στο εν λόγω μερίδιο του τεμαχίου υποβλήθηκε αίτηση για στεγαστική βοήθεια που
αφορά νεοαναγειρόμενη οικοδομή να διευκρινισθεί:
(α) εάν άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

(β) στην περίπτωση που άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης να διευκρινισθεί πιο κάτω το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η οικοδομή:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία
……………………………

Υπογραφή
………………………….
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη Κατοικίας:
Ονοματεπώνυμο Ιδιώτη Μελετητή:
Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ:
Α. Καταγραφή Εμβαδών
Τα πιο κάτω εμβαδά αφορούν στην κατοικία και έχουν υπολογιστεί από εμένα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
της κατοικίας, αντίγραφο των οποίων έλαβα από τον αιτητή και αφορούν στην Άδεια Οικοδομής με αριθμό:
………………………………..

ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: ______________________ m2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΗ/ΣΟΦΙΤΑ
ΚΑΛΛΥΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ
ΚΑΛΛΥΜΕΝΟ ΓΚΑΡΑΖ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΕΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ*

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

μέχρι 30
μέχρι 36
μέχρι 5
μέχρι 7

EMBΑΔΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΥ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ*

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΥ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

* ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ
Σημείωση: Η δηλωθείσα Άδεια Οικοδομής θα πρέπει να είναι η ίδια που προσκομίζει ο αιτητής με την αίτηση. Στην περίπτωση
παλαιάς κατοικίας για την οποία δεν εκδόθηκαν ποτέ άδεια οικοδομής και αρχιτεκτονικά σχέδια, ο εν λόγω πίνακας θα πρέπει να
συμπληρώνεται από ιδιώτη Μελετητή και να συνοδεύεται από βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική αρχή, βάσει της οποίας θα
δηλώνεται ότι στο αρχείο τους ΔΕΝ υπάρχει αντίγραφο της σχετικής Άδειας Οικοδομής και των εγκεκριμένων σχεδίων για την
συγκεκριμένη κατοικία.

Β. Κολυμβητική Δεξαμενή
Τα εγκεκριμένα σχέδια της πιο πάνω κατοικίας περιλαμβάνουν κολυμβητική δεξαμενή.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση
Εγώ, ο/η υποφαινόμενος/η …………………………………………………………………………….., Ιδιώτης Μελετητής με Αριθμό
Μητρώου ……………………………….., δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που έχω περιλάβει στο παρόν Έντυπο,
καθώς και οποιοιδήποτε υπολογισμοί υποβάλλονται με αυτό, είναι αληθείς και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση
δυνατόν να οδηγήσει σε λήψη μέτρων εναντίον μου. Γνωρίζω ότι η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης
Εκτοπισθέντων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και η αρμόδια
Επαρχιακή Διοίκηση να διενεργεί επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις για τους σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει
τούτο αναγκαίο, προς επιβεβαίωση των όσων καταγράφονται στο παρόν έντυπο.
Υπογραφή και Σφραγίδα Ιδιώτη Μελετητή

………………………………………………………………….

Ημερομηνία

…………………………………………………….

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ (Ανάλογα με τον σκοπό της αίτησης και την ιδιότητα του/της
αιτητή/ριας. Σημειώστε √ όπου ισχύει και για ό,τι επισυνάπτεται)

Στην περίπτωση που δεν επισυναφθούν τα έγγραφα, όπως πιο κάτω, η αίτηση ΔΕΝ θα θεωρείται πλήρης
για σκοπούς αξιολόγησης και ΔΕΝ θα παραλαμβάνεται
1. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ (Σημειώστε √ όπου ισχύει)
Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής ταυτότητας αιτητή/τριας

☐

Αντίγραφα Δελτίων Πολιτικής ταυτότητας γονέων αιτητή/τριας

☐

Αντίγραφο Προσφυγικής ταυτότητας αιτητή/τριας

☐

Αντίγραφο Προσφυγικής ταυτότητας γονέων αιτητή/τριας

☐

Βεβαίωση Παθόντα

☐

Κύπριος πολίτης

Πρόσφυγας

Παθών / Τουρκόπληκτος

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Σημειώστε √ όπου εφαρμόζεται)
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης

☐

Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας Συζύγου/Συμβίου
Ζεύγος

☐

Για ευρωπαίους πολίτες, Βεβαίωση Εγγραφής
Για πολίτες τρίτων χωρών, Άδεια Παραμονής

Αντίγραφο Προσφυγικής Ταυτότητας συζύγου του αιτητή/τριας
(αν ισχύει)

☐

Αντίγραφα Δελτίων Πολιτικής Ταυτότητας γονέων συζύγου

☐

Αντίγραφο Προσφυγικής Ταυτότητας γονέων συζύγου
αιτητή/τριας (αν ισχύει)

☐

Μονογονιός, με
εξαρτώμενα τέκνα

Αντίγραφο διακανονισμού φύλαξης των τέκνων ή έντυπο
υπογεγραμμένο από τους γονείς για τη φύλαξη των τέκνων

☐

Πολύτεκνος

Αντίγραφο Πολυτεκνικής Ταυτότητας

☐
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Εξαρτώμενα Τέκνα
Αιτητή/ριας που ζουν
στην ίδια κατοικία

Μονήρες άτομο

Αντίγραφα Πιστοποιητικών Γέννησης Εξαρτώμενων Τέκνων

☐

Βεβαίωση Φοίτησης ή Στρατιωτικής θητείας

☐

Ένορκος Δήλωση Μονήρους Ατόμου

☐

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (Υποβάλλονται για τον αιτητή και τη/το σύζυγο/συμβίο του/της και για όσα μέλη
της οικογένειας δηλώσουν εισόδημα στην αίτηση) (Σημειώστε √ στα πιο κάτω)
Α1. Για Μισθωτό Εργαζόμενο:
Πιστοποιητικό Αποδοχών από τον Εργοδότη

☐

Δήλωση Εργοδότη (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 10)

☐

Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το έτος που προηγείται της αίτησης

☐

Φορολογική Δήλωση που έχει υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας
μέσω TAXISnet, για το έτος που προηγείται της αίτησης

☐

Α2. Για Αυτοτελώς εργαζόμενο:
Α.

Αιτητής/τρια

Ένορκος Δήλωση Αυτοεργοδοτούμενου (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 13)

☐

Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το έτος που προηγείται της αίτησης

☐

Φορολογική Δήλωση που έχει υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας
μέσω TAXISnet, για το έτος που προηγείται της αίτησης
Α3. Για Άνεργο:

Β.

Σύζυγος/Συμβίος

☐

Κάρτα Ανεργίας

☐

Ένορκος Δήλωση Ανέργου (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 13)

☐

Άλλα πιστοποιητικά
Επιδόματα από Δημόσια Ταμεία (ΕΕΕ, Γραφείο Ευημερίας,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συντάξεων κλπ) ή Επίδομα Διατροφής
Β1. Για Μισθωτό Εργαζόμενο:

☐

Πιστοποιητικό Αποδοχών από τον Εργοδότη

☐
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Δήλωση Εργοδότη (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 10)

☐

Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος που προηγείται της αίτησης

☐

Φορολογική Δήλωση που έχει υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας
μέσω TAXISnet, για το έτος που προηγείται της αίτησης
Β2. Για Αυτοτελώς εργαζόμενο:

☐

Ένορκος Δήλωση Αυτοεργοδοτούμενου (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 13)

☐

Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος που προηγείται της αίτησης

☐

Φορολογική Δήλωση που έχει υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας
μέσω TAXISnet, για το έτος που προηγείται της αίτησης
Β3. Για Άνεργο:

☐

Κάρτα Ανεργίας

☐

Ένορκος Δήλωση Ανέργου (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 13)

☐

Άλλα πιστοποιητικά
Επιδόματα από Δημόσια Ταμεία (ΕΕΕ, Γραφείο Ευημερίας,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συντάξεων κλπ) ή Επίδομα Διατροφής
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ) (Σημειώστε √ σε ό,τι ισχύει από τα πιο
κάτω)

☐

4.1. Πραγματοποίηση αγοράς/εγγραφής διαμερίσματος/κατοικίας
Χαρτοσημασμένο αγοραπωλητήριο έγγραφο, στο όνομα του
αιτητή ή της αιτήτριας ή και των δύο, το οποίο έχει κατατεθεί στο
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (πρωτότυπο και
πιστοποιημένο αντίγραφο)
Τίτλος Ιδιοκτησίας οικοπέδου ή/και κατοικίας/διαμερίσματος
(αντίγραφο)

☐

☐

Άδεια Οικοδομής (αντίγραφο)

☐

Κάτοψη εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, σφραγισμένων
από την αρμόδια αρχή και στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός
της άδειας οικοδομής (αντίγραφο) (ισχύει για αγορά κατοικίας)

☐

Τοπογραφικό Σχέδιο (αντίγραφο)

☐

Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής
μονάδας (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 18)

☐
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Αντίγραφα Αποδείξεων Πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο
πληρωμής (π.χ. τραπεζικά εμβάσματα)
Βεβαίωση μόνιμης σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του
αιτητή ή και του άλλου μέλους του ζεύγους (στην περίπτωση που
έχει ολοκληρωθεί η αγορά)
Στην περίπτωση αγοράς από συγγενικά πρόσωπα 1ου βαθμού:
Έντυπο Δήλωσης Μεταβιβάσεως Ακινήτου (Ν 270) από το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων
Αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης (π.χ. «Επιστολή
Προσφοράς» ή «Επιστολή Κοινοποίησης» ή «Ενημέρωση για
Έγκριση» δεόντως υπογεγραμμένη)

4.2.

☐
☐

☐

☐

Αντίγραφο Συμφωνίας Δανείου από Χρηματοδοτικό Οργανισμό

☐

Τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από Χρηματοδοτικό
Οργανισμό

☐

Ανέγερση οικιστικής μονάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο

Στην περίπτωση που
4.2α πραγματοποιήθηκε η
ανέγερση

Τίτλος Ιδιοκτησίας οικοπέδου (αντίγραφο)

☐

Άδεια Οικοδομής (αντίγραφο)

☐

Κάτοψη εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, σφραγισμένων
από την αρμόδια αρχή και στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός
της άδειας οικοδομής (αντίγραφο)

☐

Τοπογραφικό Σχέδιο (αντίγραφο)

☐

Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής
μονάδας (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 18)

☐

Αναλυτική κατάσταση κοστολογίου οικιστικής μονάδας από ιδιώτη
☐
μελετητή

Στην περίπτωση που η
4.2β ανέγερση δεν έχει
ολοκληρωθεί

Αντίγραφα Αποδείξεων Εξόδων/Πληρωμών

☐

Βεβαίωση μόνιμης σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του
αιτητή ή και του άλλου μέλους του ζεύγους

☐

Τίτλος Ιδιοκτησίας οικοπέδου (αντίγραφο)

☐

Άδεια Οικοδομής (αντίγραφο)

☐
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Κάτοψη εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, σφραγισμένων
από την αρμόδια αρχή και στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός
της άδειας οικοδομής (αντίγραφο)

☐

Τοπογραφικό Σχέδιο (αντίγραφο)

☐

Γραπτή συγκατάθεση από γονείς/πεθερικά στην περίπτωση που η
κατοικία ανεγείρεται σε οικόπεδο που έχουν στην ιδιοκτησία τους
Βεβαίωση της Αρμόδιας Τοπικής Αρχής που να βεβαιώνει κατά
πόσο το εν λόγω οικόπεδο είναι κενό ή/και σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η ανέγερση της κατοικίας
Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής
μονάδας (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε. 18)
Αναλυτική κατάσταση και κοστολόγιο προτεινόμενης κατοικίας
από ιδιώτη μελετητή
Τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων
Αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης (π.χ. «Επιστολή
Προσφοράς» ή «Επιστολή Κοινοποίησης» ή «Ενημέρωση για
Έγκριση» δεόντως υπογεγραμμένη)

4.3.

☐
☐
☐
☐

☐

Αντίγραφο Συμφωνίας Δανείου από Χρηματοδοτικό Οργανισμό

☐

Τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από Χρηματοδοτικό
Οργανισμό

☐

Τίτλος Ιδιοκτησίας του διαμερίσματος/οικίας (αντίγραφο)

☐

Επιδιορθώσεις

Άδεια Οικοδομής του διαμερίσματος/οικίας που πρόκειται να
επιδιορθωθεί (αντίγραφο)
Κάτοψη εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων σε κλίμακα του
ακινήτου, όπου να εμφαίνεται η σφραγίδα της Αρμόδιας
Οικοδομικής Αρχής (αντίγραφο)

☐
☐
☐

Τοπογραφικό Σχέδιο (αντίγραφο)
Βεβαίωση από την ΑΗΚ, Πρώτης Μόνιμης Σύνδεσης του ακινήτου
με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή/και του άλλου
μέλους του ζεύγους
Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για την αναγκαιότητα των
επιδιορθώσεων μαζί με πλήρη περιγραφή των προτεινόμενων
επιδιορθώσεων και εκτίμηση κόστους.
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☐

☐

5. ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Υποβάλλονται για τον αιτητή και τη/το σύζυγο/συμβίο του/της) (Σημειώστε √
στα πιο κάτω)
Μη κατοχή άλλης
κατοικίας ή εξασφάλισης
Α.
Ένορκος Δήλωση (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε 12)
☐
άλλης μορφής βοήθειας
από το Κράτος

Β.

Κατοχή άλλης ακίνητης
περιουσίας

Τίτλος Ιδιοκτησίας (αντίγραφο)

☐

Τοπογραφικό Σχέδιο (αντίγραφο)

☐

Βεβαίωση της Αρμόδιας Τοπικής Αρχής (Κοινοτάρχης) που να
βεβαιώνει κατά πόσο το εν λόγω οικόπεδο είναι κενό

☐

Γ.

“Επιτροπή
Αποζημιώσεων” των
κατεχομένων

Ένορκος Δήλωση (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε 14)

☐

Δ.

Μονήρες Άτομο

Ένορκος Δήλωση (ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.ΑΠ.Ε 17)

☐
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