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ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Ημερομηνία Παραλαβής 
 

 Αρ. Αίτησης  

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Αρ. Δανείου/ών 
 

   

Είδος Κεφαλαίων 
 

   

Υπόλοιπο κατά την 
ημερομηνία παραλαβής 

   

  

Εκτίμηση εκ μέρους  Ημ. Εκτίμησης  Αγοραία Αξία 

ΟΧΣ   

Αιτητή ( προαιρετική)   

Ανεξάρτητη Εκτίμηση (3η)   

 

 

 

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται χωριστά από το κάθε νοικοκυριό που εμπλέκεται στο/α δάνειο/α, είτε ως  

δανειολήπτες , είτε ως ιδιοκτήτες του ενυπόθηκου ακινήτου 
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Μέρος 1 – Προσωπικά Στοιχεία 

 Αιτητής 1 Αιτητής 2 

Όνομα    

Επώνυμο   

Αριθμός Ταυτότητας / 
Αριθμός ARC 

  

Ημερομηνία Γεννήσεως   

Διεύθυνση Επικοινωνίας   

Τηλέφωνο Οικίας   

Κινητό    

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Οικογενειακή Κατάσταση   

Υπηκοότητα   

Πτωχεύσας (ΝΑΙ / ΟΧΙ)   

Μόνιμός Κάτοικος Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

  

 

Μέρος 2 – Ανήλικα τέκνα κατά τις 31/12/2019   

Ονοματεπώνυμο Αριθμός Ταυτότητας Ημερομηνία Γεννήσεως 

   

   

   

   

   

 

Μέρος 3 – Κατάσταση Ακινήτου ( Μπορούν να δηλωθούν πέραν της μίας επιλογής) με √ 

΄Έτοιμος τίτλος επ’ ονόματι των αιτητών  

Αγοραπωλητήριο Έγγραφο   

Οικόπεδα Κυπριακής Δημοκρατίας   

• Τίτλος επ’ ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας  

• Άδεια Χρήσης από το κράτος (αυτοστέγαση)  

• Ενοικιαγοραπωλητήριο Έγγραφο (κρατικά οικόπεδα για φτωχές οικογένειες )  

• Εμπίπτει σε Τουρκοκυπριακή Γη  

• Εμπίπτει σε Βρετανικές Βάσεις   

Αποτελεί την Κύρια Κατοικία μελών της οικογένειας από το 2018 μέχρι σήμερα   

Επιβαρύνσεις επί του ακινήτου                                     (ΜΕΜΟ/ΥΠΟΘΗΚΗ/ΑΝΠ/ΓΑ) εκτός του ΟΧΣ          
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

Αγοραία Αξία Εκτίμησης αιτητών –από εγκεκριμένο εκτιμητή του ΕΤΕΚ (προαιρετική)  

Ημερομηνία  Εκτίμησης   
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Μέρος 4 – Συνολικό Εισόδημα ανα έτος ( Παράρτημα Α) 

 Αιτητής 1 Αιτητής 2 Ανήλικα Τέκνα 

 2019 (€) 2020(€) 2019(€) 2020 (€) 2019 (€) 2020(€) 

 Εισόδημα από εργασία 
μισθωτού (ακαθάριστες 
απολαβές) (συμπερ. 
13ου και 14ου μισθού) 

      

 Λογιστικό Κέρδος για 

αυτοτελώς εργαζομένους. 

 

      

Δώρα, φιλοδωρήματα, 
προμήθειες και άλλα που δεν 
περιλαμβάνονται στα πιο 
πάνω 

      

Μερίσματα από μετοχές σε 
δημόσιες ή/και ιδιωτικές 
εταιρείες 

      

Τόκοι από καταθέσεις/ 
ομόλογα / χρεόγραφα 

      

Διατροφή από υπόχρεο 
πρόσωπο 

      

Συντάξεις από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Θεσμοθετημένη, Χηρείας, 
Ανικανότητας,    Αναπηρίας, 
Κοινωνική) / Επαγγελματικό 
Σχέδιο ( συμπ. Γενικού 
Λογιστηρίου) / Ατομικό 
Ασφαλιστικό / Συνταξιοδοτικό 
Σχέδιο ( εκτός Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων )  

      

Συντάξεις / επιδόματα 
εξωτερικού  

      

 Χορηγία για 
Επαγγελματική 
Κατάρτιση ή/και 
Απόκτηση Εργασιακής 
Πείρας  

      

Εισόδημα από ακίνητη 
περιουσία (Ενοίκια) 

      

Επίδομα Ενοικίου από 
Υπηρεσία Μερίμνης 

      

Άλλα επιδόματα από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ταμείο 
αδειών, ανεργιακό, 
επίδομα ασθενείας, 
παροχή πλεονασμού και 
λοιπές παροχές) / 

      

 Άλλα επιδόματα ή παροχές 
από το ΥΕΠΚΑ (Επίδομα 
Τέκνου και Μονογονίας, 
Ελάχιστο Εγγυημένο 
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Εισόδημα 
περιλαμβανόμενου 
επιδόματος στέγασης, 
Δημόσιο Βοήθημα, παροχές 
από Ταμείο Ανακουφίσεως 
Παθόντων ή και 
οποιαδήποτε άλλα 
επιδόματα και παροχές του 
ΥΕΠΚΑ) 

Παροχές από Κυπριακό 
Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών 

      

Εφαπαξ εξαργύρωση 
ασφαλιστικού 
συμβολαίου/φιλοδώρημα  
αφυπηρέτησης /Ταμείο 
Προνοίας  κλπ 

      

Τυχόν εισοδήματα από άλλες 
πηγές  

      

 

Σύνολα  

      

 

Μέρος 5 – Καθαρή Περιουσία ( Αξία Μεριδίου Ιδιοκτησίας ) 

1) Ζεύγος 

 31/12/2019  (€) 31/12/2020  (€) 

Λογαριασμοί Καταθέσεων   

Μετοχές / Χρεόγραφα / Ομόλογα   

Ακίνητη Περιουσία στην Κύπρο   

Ακίνητη Περιουσία στο Εξωτερικό   

Αξία εξαγοράς Ασφάλειας Ζωής   

Ταμείο Προνοίας   

Αξία Αυτοκινήτων    

 
Σύνολα  

  

 

2) Ανήλικων Τέκνων 

 31/12/2019  (€) 31/12/2020  (€) 

 Λογαριασμοί Καταθέσεων    

Μετοχές / Χρεόγραφα / Ομόλογα   

Ακίνητη Περιουσία στην Κύπρο   

Ακίνητη Περιουσία στο Εξωτερικό   

 
Σύνολα  
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Μέρος 6 – Πιστωτικές Διευκολύνσεις ( Δάνεια / Χρεωστικοί Λογαριασμοί ) εκτός των δανείων για τα οποία 

υποβάλλεται η αίτηση στον ΟΧΣ 

Συνολικό Ύψος Δανείων/ Χρεωστικών 
Λογαριασμών 

31/12/2019 31/12/2020 

 
Σύνολα  

  

 

 

Μέρος 7- Υπογραφές  

 Αιτητής 1 Αιτητής 2 

Ονοματεπώνυμο   

Αρ. Ταυτότητας   

Υπογραφή    

Ημερομηνία    

 

 



 

 
 

 

 

ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ * 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή και παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα, χωρίς να αποκρύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία, σε σχέση με τις 

πρόνοιες και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ, τις οποίες γνωρίζω. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί.  

Δηλώνω ότι, σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, η συνολική καθαρή τους αξία όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου  

ΟΙΚΙΑ , εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζω και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που έχω ενώπιον μου, δηλώνω ότι αυτή δεν υπερβαίνει, ούτε έχει ποτέ υπερβεί για κάθε 

έκαστο ημερολογιακό έτος  2019 και 2020   τις €250.000. 

Εξουσιοδοτώ το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, με αντίστοιχους αρμόδιους 

φορείς του εξωτερικού καθώς επίσης και σε συνεργασία με τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες εξαγοράς πιστώσεων και τις ασφαλιστικές εταιρείες, 

όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση μου κρίνει απαραίτητο. 

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς εξέτασης της αίτησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Εντύπου Εξουσιοδότησης που αποτελεί μέρος του εντύπου της 

αίτησης, από τους αιτητές και τα τέκνα που αναφέρονται στο Μέρος 2 και τα οποία μετά τις 31/12/2019 ενηλικιώθηκαν. Με το έντυπο εξουσιοδότησης 

εξουσιοδοτείται το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας όπως το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
Υπογραφή Αιτητή 1 Υπογραφή Αιτητή  2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων) 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που µε/μας αφορούν και δηλώνονται από εµένα/εμάς την ιδία/τον ίδιο/ τους ιδίους, θα τηρούνται 
σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής µου/μας για ένταξη στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ. 
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών 
µου/μας δεδομένων θα γίνεται µε ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω/έχουμε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που με/μας αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ/ούμε να απευθυνθώ/ούμε στον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας (το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το παρόν να υπογράφεται ενώπιον  του Πρωτοκολλητή  

  /   /     

 



  

 
 

 ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
(για υπηρεσιακή χρήση)      

Αρ. φακ.: ……………….                                                                                                            
Ημ. Παραλαβής: ……………………

 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ 

Εγώ/Εμείς ο/οι πιο κάτω υπογράφοντας/ες, ρητά εξουσιοδοτώ/ούμε όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται 

στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως 2019 και τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης που 

διέπεται από τους περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμους του 1980 έως 2017 καθώς και όλες τις εταιρείες εξαγοράς 

πιστώσεων στις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια δυνάμει των περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμων του 2015 έως 2018 (στο εξής «Πιστωτικά Ιδρύματα»), όπως παρέχουν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

(στο εξής «Γ.Λ.»), τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ αναφορικά με όλους τους 

λογαριασμούς κάθε μορφής που διατηρώ/ούμε στο κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα (όπως για παράδειγμα καταθετικούς, όψεως, 

προθεσμίας, τρεχούμενους, δανείου, περιλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δανείων μου/μας, 

όπως λόγου χάρη ότι δάνειο έχει εξοφληθεί ή τερματιστεί λόγω λήψης νομικών μέτρων από το Πιστωτικό Ίδρυμα ή ότι 

εξυπηρετείται), όπως δυνατόν να ζητηθούν από τον Γενικό Διευθυντή του Γ.Λ., καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

μου/μας που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης μου/μας για ένταξη στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ και τα οποία το 

Πιστωτικό Ίδρυμα κατέχει, τόσο για τους υπογράφοντες όσο και για τα ανήλικα τέκνα του αιτητή/τριας και του/της συζύγου. 

 
Εξουσιοδοτώ/ούμε επίσης Γ.Λ., να επαληθεύσει σε συνεργασία µε άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, με 

Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις, µε αντίστοιχους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού καθώς επίσης και σε συνεργασία µε τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση µου κρίνει απαραίτητο για 

σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ, τα οποία το Πιστωτικό Ίδρυμα κατέχει, τόσο για τους υπογράφοντες όσο και για τα ανήλικα 

τέκνα του αιτητή/τριας και του/της συζύγου. 

 
Εγώ/Εμείς ο/οι πιο κάτω υπογράφοντας/ες περαιτέρω δηλώνω/ουμε ότι: 

 
1. Δίδω/ουμε την παρούσα εξουσιοδότηση στα πλαίσια της αίτησης μου/μας αναφορικά με την ένταξη μου/μας στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ. 

 

2. Αντιλαμβάνομαι/στε ότι, οι πιο πάνω πληροφορίες που με/μας αφορούν και η πιο πάνω ενημέρωση από το Πιστωτικό Ίδρυμα 

προς το Γ.Λ. είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση ή επιβεβαίωση των στοιχείων που 

συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ή/και επιβεβαίωση του γεγονότος ότι συνεχίζω/ουμε να είμαι/αστε δικαιούχος/οι όπως 

ορίζεται στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ. 

 

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής, υποχρεώνομαι/μαστε να ενημερώσω/ουμε άμεσα το Γ.Λ. 
 

Αιτητής/τρια Σύζυγος 

Όνομα:    Όνομα:    

Επίθετο:    Επίθετο:    

ΑΔΤ/ARC:    ΑΔΤ/ARC:    

Υπογραφή:    Υπογραφή:    

Ημερομηνία:    Ημερομηνία:    

Τέκνα ανήλικα κατά τις 31/12/2019 και τα οποία στη συνέχεια 
ενηλικιώθηκαν 

Όνομα:    Όνομα:    

Επίθετο:    Επίθετο:    

ΑΔΤ/ARC:    ΑΔΤ/ARC:    

Υπογραφή:    Υπογραφή:    

Ημερομηνία:    Ημερομηνία:    

Όνομα:    Όνομα:    

Επίθετο:    Επίθετο:    

ΑΔΤ/ARC:    ΑΔΤ/ARC:    

Υπογραφή:    Υπογραφή:    

Ημερομηνία:    Ημερομηνία:    

    

 

 



  

 
 

  

 

*ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων): 

 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που µε/μας αφορούν και δηλώνονται από εμένα /εμάς την ιδία/τον ίδιο/ τους ίδιους, θα τηρούνται 
σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής μου/μας για ένταξη στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ. 
 
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στα αρχεία που τηρεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου/μας  δεδομένων θα γίνεται µε ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται 
στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω/ουμε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που με/ μας αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ /ούμε να απευθυνθώ/ούμε 
στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή Δελτίο εγγραφής Αλλοδαπού ( ΔΕΑ/ARC) για κάθε μέλος 
της οικογένειας του αιτητή. Στην περίπτωση τέκνων χωρίς ταυτότητα να επισυναφθεί 
πιστοποιητικό γεννήσεως 

 

2 Βεβαίωση κοινοτάρχη(ών) για τη διεύθυνση διαμονής του Αιτητή και των μελών της 
οικογένειάς του στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές από το 2018 
μέχρι σήμερα 

 

3 Αναλυτική κατάσταση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή υδατοπρομήθειας ανά διμηνία, 
από το 2018 για την οικία διαμονής του Αιτητή και των μελών της οικογένειάς του. 

 

4 Αντίγραφο διαζυγίου στην περίπτωση ζευγαριών που εξασφάλισαν διαζύγιο πριν τις 
31/12/2019 

 

5 Συγκατάθεση από το Τμήμα Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (σε περίπτωση 
που έχει εκδοθεί διάταγμα αποκατάστασης πτωχεύσαντος για τον Αιτητή/ Ιδιοκτήτη). 

 

   

6 Αντίγραφο επικαιροποιημένου τίτλου ιδιοκτησίας ή   

7 Αντίγραφο του πωλητηρίου εγγράφου της Κύριας Κατοικίας  

8 Πιστοποιητικό Παγκύπριας έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας που να περιλαμβάνει τα 
εμπράγματα βάρη, συμπεριλαμβανομένων των πωλητήριων εγγράφων καθώς και την 
αποξένωση περιουσίας από το 2018 για τους αιτητές και τα ανήλικα τέκνα κατά την 
31/12/19 

 

9 Έκθεση Εκτίμησης αξίας Κύριας Κατοικίας εκ μέρους του Αιτητή ,η οποία διεξάχθηκε τους 
τελευταίους 12 μήνες από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ εκτιμητή με τη μέθοδο 
της εξωτερικής επιθεώρησης (external/drive by inspection) με βάση το βιβλίο “RICS Red 
Book- Global Standards 2017”.  
Σημειώνεται ότι στην εκτίμηση θα πρέπει να αναγράφεται η αξία του ακινήτου με την 
υπόθεση ότι τυχόν περιορισμοί στην διάθεση του ακινήτου έχουν εξαλειφθεί 

 

   

10 Αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του Ετήσιου Εισοδήματος  

   

11 Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή/και άλλου αποδεικτικού ακίνητης περιουσίας στο 
εξωτερικό. 

 

12 Κατάσταση Υπολοίπου για  Ταμεία Προνοίας  

13 Βεβαιώσεις / Καταστάσεις λογαριασμών δανείων ή/και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων 
από άλλα Ιδρύματα στο οποίο να σημειώνεται το υπόλοιπο κατά τις 31/12/2019 και 
31/12/2020 

 

14 Βεβαιώσεις / Καταστάσεις καταθετικών λογαριασμών από άλλα Ιδρύματα στο οποίο να 
σημειώνεται το υπόλοιπο κατά τις 31/12/2019 και 31/12/2020 

 

14  Πιστοποιητικά μετοχών / ομολόγων / χρεογράφων   

15 Πιστοποιητικά / Βεβαίωση αξίας εξαγοράς  Ασφαλιστικών Συμβολαίων   

16 Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, αντίγραφα ασφαλιστηρίων ή άλλα 
παραστατικά για τεκμηρίωση της αξίας τους. 

 

17 Ένορκη Δήλωση – Σφραγίδα Πρωτοκολλητή σε όλες τις σελίδες της αίτησης  

18 Έντυπο Εξουσιοδότησης από τους αιτητές και τα τέκνα που αναφέρονται στην αίτηση, τα 
οποία κατά την υποβολή της αίτησης έχουν ενηλικιωθεί 

 



 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   

Με τίτλο  Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας*  

Χωρίς τίτλο  Α. Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας της γης*  
Β. Αντίγραφο Πωλητηρίου Εγγράφου  
Γ. Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής  
Δ. Αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων 
(κατόψεων) της πολυκατοικίας σε κλίμακα, που να 
φαίνονται το διαμέρισμα υπό εκτίμηση και οι 
αποθήκες/χώροι στάθμευσης/βεράντα οροφής κλπ 
για τα οποία διαθέτει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  

Με τίτλο που αναφέρει και την οικοδομή  Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας*  

Με τίτλο που αναφέρει μόνο τη γη  Α. Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας*  
B. Αντίγραφο Πωλητηρίου Εγγράφου (αν υπάρχει)  
Γ. Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής  
Δ. Αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων της 
κατοικίας σε κλίμακα  

ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ή ΧΩΡΑΦΙΑ  

Με τίτλο  Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας*  

Υπό διαχωρισμό οικοπέδου  Α. Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας της γης*  
Β. Αντίγραφο του Πωλητηρίου Εγγράφου  
Γ. Αντίγραφο της Άδειας Διαχωρισμού  
Δ. Αντίγραφο Χωροταξικού Σχεδίου στο οποίο να 
φαίνονται ο αριθμός και τα εμβαδά των οικοπέδων  

 


