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ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΒΟΗΘΩΝ ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΩΝ 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ  2010 ΔΩ 2017 
 

Αξηζκόο Αηηήζεσο: ……………………………. 
Αξηζκόο Μεηξώνπ: …………………………….  

                                                                          

Πξνο ην πκβνύιην 
Δγγξαθήο Κηεκαηνκεζηηώλ 
Σ.Θ. 28954 
2084  Λεπθσζία 
 

1. Πιήξεο όλνκα αηηεηή: (Με θεθαιαία γξάκκαηα) 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  Αξηζκόο  Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ: ……………………………………………………………………………………… 
3. Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο: ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: (1)  ………………………. (2) …………………………. (3)……………………………………………. 
4. Δπαγγεικαηηθή Γηεύζπλζε: …………………………………………………………………………………………………………….. 
  Σειέθσλα :  (1) …………………………… (2) ………………………………. (3) …………………………………………………… 

5.    ○  Δίκαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

       ○  Δίκαη πνιίηεο θξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ.     όλνκα θξάηνπο κέινπο:  ………………………………………………………….. 

       ○  Δίκαη πνιίηεο θξάηνπο ηξίηεο ρώξαο          όλνκα ρώξαο: ……………………………………………………………………… 

6.  Ηκεξνκελία γελλήζεσο ………… ……………………………………….. 
7.  Έρσ απνθνηηήζεη από αλαγλσξηζκέλε ζηε Γεκνθξαηία ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ρνιή Μέζεο Δθπαίδεπζεο       

  ○ Ναη      ○ Όρη 

      Αλ λαη, δειώζηε: 

     Όλνκα ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο: …………………………………………………………………………….  
     Έηνο Απνθνηηήζεσο: …………………………………………………………………………………….               

8.   Έρσ θεξπρζεί ζε πηώρεπζε: ○ Ναη        ○ Όρη 

9.   Έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή εζηθή αηζρξόηεηαο:       ○ Ναη       ○ Όρη 

10. Έρσ επαξθείο γλώζεηο γύξσ από ηελ θηεκαηηθή θαη πνιενδνκηθή λνκνζεζία, πνπ  είλαη αλαγθαίεο  γηα ηελ νξζή άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο κνπ:    ○ Ναη         ○ Όρη 

11. πλνδεπηηθά έγγξαθα: 
 (α)   Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο. 
 (β)   €50.- ζαλ ηέινο θαηαρσξήζεσο ηεο αίηεζεο κνπ. 
       (γ)   Αληίγξαθν Πνιηηηθήο Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 
 (δ)   Αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
       (ε)   Βεβαίσζε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηελ Αξκόδηα Αξρή Σξίηεο ρώξαο, ε νπνία λα 

πηζηνπνηεί όηη ε νηθεία ζρνιή κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο Σξίηεο ρώξαο είλαη αλαγλσξηζκέλε ζηε ρώξα απηή (όπνπ ρξεηάδεηαη). 
 (δ)  Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ Λεπθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ. 
       (ε)  Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ Με Πηώρεπζεο (από Κιάδν Πησρεύζεσλ θαη Δθθαζαξίζεσλ Δηαηξεηώλ). 
 (ζ)  Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Απνδνρώλ Αζθαιηζκέλνπ θαηά εξγνδόηε. 
       (η)   Αληίγξαθν Αζθαιηζηηθήο θάιπςεο εξγνδόηε. 
       (θ)  πκβόιαην Δξγνδόηεζεο.      
 
12. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 
      Όλνκα Δγγεγξακκέλνπ Κηεκαηνκεζίηε ………………………………………………………………………………………… 
 Αξ. Μεηξώνπ …………………………. Αξ. Άδεηαο ηξέρνλ έηνπο ……………………. 
 Όλνκα Δηαηξείαο ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Αξ. Μεηξώνπ …………………………. Αξ. Άδεηαο ηξέρνλ έηνπο ……………………. 
 Αξ. Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ………………………………………………………….. 
 Τπνγξαθή Δξγνδόηε ……………………………………….. θξαγίδα ……………………………………………………….  
 
 
13. Γειώλσ όηη ηα αλσηέξσ είλαη αιεζή     ………………………………………….  …………………………………… 
       Τπνγξαθή Αηηεηή                   Ηκεξνκελία 

Γήισζε 
Mε πιήξε γλώζε ησλ πξνλνηώλ ησλ πεξί Κηεκαηνκεζηηώλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο 2017, κε ηελ παξνύζα δειώλσ ππεύζπλα όηη ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ή/θαη πεξηέρνληαη ζηα εζώθιεηζηα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη όηη έρσ ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε όιεο ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί 
Κηεκαηνκεζηηώλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο 2017. Πεξαηηέξσ, δειώλσ όηη απνδέρνκαη όπσο ηα πην πάλσ ζηνηρεία κνπ ηεξνύληαη ζην αξρείν ηνπ πκβνπιίνπ 
Δγγξαθήο Κηεκαηνκεζηηώλ ή/θαη θαηαρσξηζηνύλ ζε ζρεηηθέο εθδόζεηο ή/θαη ζην δηαδίθηπν. 



 
 

 
ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ 

 
 
Αξηζκόο Αηηήζεσο : …………………………………………… 
 
Αξηζκόο απόδεημεο πιεξσκήο ηειώλ: ………………………. 
 
Δμεηάζηεθε από ην πκβνύιην ηελ: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Δγθξίλεηαη / δελ εγθξίλεηαη 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ηκεξνκελία: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Παξαηεξήζεηο: …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  …………………………………………………………… 
 
ΣΑ ΜΔΛΗ …………………………………………………………….  
 

 …………………………………………….. 

 

 ……………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 

 
Όλνκα Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο θαη Αξηζκόο Αζθαιηζηηθνύ Δγγξάθνπ: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ηκεξνκελία Δθδόζεσο Πηζηνπνηεηηθνύ Δγγξαθήο: ………………………………………………………………………… 
 
Αξηζκόο Πξώηεο Δηήζηαο Άδεηαο: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 


