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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Νο.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η αίτηση αποτελείται από τέσσερα μέρη.
ΜΕΡΟΣ Ι
Προσωπικά στοιχεία αιτητή
Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Έντυπα πιστοποιητικών τα οποία συμπληρώνονται όπως περιγράφεται στις οδηγίες στο Μέρος IV
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Στοιχεία Οικοδομής.
Συμπληρώνεται από όλους του αιτητές. Να επισυναφθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
ΜΕΡΟΣ IV
Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης.
Όλοι οι αιτητές πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες που περιγράφονται στο Μέρος IV πριν την
συμπλήρωση της αίτησης.
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Σ.Ε. & Ε.Ε.

ΜΕΡΟΣ Ι
(Προσωπικά στοιχεία αιτητή. Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές)

1. Πλήρες όνομα: ……………………………………………………………………………………..
(Πρώτο το επίθετο με κεφαλαία γράμματα)

Αριθμός Ταυτότητας: …………………………………………………………………………………
(Αντίγραφο Ταυτότητας να επισυναφθεί)

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ……………………………………………………………………
Υπηκοότητα: …………………………………………………………………………………………….
2. Καθορισμένα τέλη για εξέταση αίτησης ποσό €110,00
Πληρωμή
Με μετρητά
Με επιταγή
Αρ. Eπιταγής: …………...
(σημειώστε

ν

όπου ισχύει)

3. Ημερομηνία γέννησης: ……………………………………………………………………………
Ηλικία κατά τα τελευταία γενέθλια: ……………………………………………………………..
(Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης να επισυναφθεί)

Τόπος γέννησης: …………………………………………………………………………………
Επάγγελμα ή Ενασχόληση: ……………………………………………………………………
Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………………
…………………………………………….. ΤΗΛ: ………………………………………………
Διεύθυνση για αλληλογραφία / επικοινωνία: …………………………………………………………
…………………………………………………… ΤΗΛ: ………………………………………………
(οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνση πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως)

4. Πλήρες όνομα πατέρα: ………………………………………………………………………………
Επάγγελμα ή Ενασχόληση πατέρα: ………………………………………………………………
Υπηκοότητα κατά την ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και θρησκεία πατέρα: ………
……………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:
…………………………………………………ΤΗΛ ………………………………………………….
(Αν ζει, να δοθεί η διεύθυνση του πιο πάνω)

5.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Ημερομηνία Λήψης και Αίτησης ……………………………… Αριθμός Μητρώου: ……………….
Συνημμένο Τέλος Εξέτασης / Αριθμός Απόδειξης: ………………………………………………….
Υπογραφή Υπαλλήλου Σ.Ε.&Ε.Ε. ……………………………………………………………………
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6. Εκπαίδευση (Δημοτική, Μέση, Ανώτερη και Ανώτατη):
(Να επισυναφθούν αντίγραφα των απολυτηρίων, διπλωμάτων, τίτλων ή πιστοποιητικών που αποκτήθηκαν)

Σχολές στις οποίες
φοιτήσατε κατά
χρονολογική σειρά

Έτη φοίτησης
Από
μήνα & έτος

Μέχρι
μήνας & έτος

Απολυτήριο / Δίπλωμα / Τίτλος
πιστοποιητικό
που αποκτήσατε

7. Δηλώστε οποιαδήποτε άλλα προσόντα που κατέχετε:

8. Δηλώστε πότε έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή αναφέρετε τον λόγο αν
έχετε νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
9. Εάν έχετε υποβάλει προηγουμένως αίτηση για εγγραφή στο Συμβούλιο δηλώστε:
(α) Τον μήνα και έτος που είχε υποβληθεί η προηγούμενη αίτηση:…………………………
(β) Την κατηγορία για την οποία είχε υποβληθεί η αίτηση (Οικοδομικά ή Τεχνικά έργα) …………
……………………………………………………………………………………………………….
(γ) Τον Αριθμό Μητρώου εάν τον γνωρίζετε ……………………………………………………….
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10. Επάγγελμα ή απασχόληση από την συμπλήρωση της φοίτησης ή εκπαίδευσής σας
μέχρι σήμερα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΙ
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α
(όνομα, Διεύθυνση και τηλέφ.)
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΠΟ
ΜΕΧΡΙ
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11. Δηλώστε οτιδήποτε άλλο αναφορικά με την πείρα σας στην Οικοδομική βιομηχανία το οποίο
θεωρείτε σημαντικό.

12. Πρόσωπα προς αναφορά
(Δηλώστε τα ονόματα και τις
διευθύνσεις δύο ατόμων που
σχετίζονται με την Οικοδομική
βιομηχανία, τα οποία είναι
υπεύθυνα και γνωρίζουν καλά
τις επαγγελματικές σας
ικανότητες. Τα ονόματα συγγενών
δεν πρέπει να δίδονται. Τα
αναφερόμενα άτομα πρέπει να
συγκατατεθούν της χρήσης του
ονόματος τους).

1. Όνομα : ……………………………………….
Διεύθυνση:……………………………………
…………………………ΤΗΛ ……………….
Επάγγελμα ή Θέση: ………………………..
………………………………………………..
2. Όνομα: ………………………………………….
Διεύθυνση: ……………………………………..
……………………… ΤΗΛ .. ……………….
Επάγγελμα ή Θέση: …………………………
…………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Έντυπα ΙΚ5/93, ΙΚ10/93, ΙΚ15/93 και ΙΚ20/93
Συμπληρώνονται όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΙΚ5/93

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ
Τα έργα που αναφέρονται πιο κάτω
εκτελέστηκαν κάτω από την τεχνική μου ευθύνη
ως τεχνίτης / εργοδηγός / εργολάβος / Πολ. Μηχανικός κατασκευών
(διαγράψετε ή και συμπληρώστε αναλόγως)

ΕΡΓΟ
(κατοικία, καταστ.
και διαμερισμάτα
κλπ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
(Διεύθυνση και
Τηλ.)

Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ: ……………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………
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ΕΝΤΥΠΟ IK10/93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΤΑΞΗ:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ
ΑΔΕΙΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου για ψευδείς δηλώσεις ότι ο ………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… αρ. ταυτότητας:…………………………….
Εργοδοτήθηκε από εμένα /την εταιρεία μου υπό την ιδιότητα του* …………………………………
στα πιο κάτω έργα. Επισυνάπτω αντίγραφο της κάρτας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων την οποία
Διατηρούσα κατά την διάρκεια εργοδότησής του.
* (Δηλώστε την ιδιότητα ως, Τεχνίτης, Εργοδηγός, Τεχνικός, Πολιτικός Μηχανικός εργοταξίου,
Επιμετρητής ποσοτήτων κλπ).
ΕΡΓΟ.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΟΣΟ
ΗΜΕΡ.
ΤΕΧΝΙΚΟ
(κατοικία, καταστ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
και διαμερίσματα
ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(Διεύθυνση
κλπ)
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
και Τηλ.
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
Από:
Μέχρι:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

8

ΕΝΤΥΠΟ IK15/93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ/ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου για ψευδείς δηλώσεις ότι ο ………..
……………………………………………………………… αρ. ταυτότητας:…………………………….
Αποπεράτωσε πλήρως και ικανοποιητικά σαν Τεχνίτης/Εργοδηγός/Εργολάβος/Πολ.Μηχανικός
κατασκευών/Μελετητής και Επιβλέπων Μηχανικός στην εκτέλεση των πιο κάτω έργων των
οποίων η μελέτη και επίβλεψη έγιναν από το γραφείο μου.
ΕΡΓΟ.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΟΣΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
(κατοικία,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
καταστ.
ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(Διαγράψετε ή
και
Συμπληρώστε
διαμερίσματα)
αναλόγως)
Από:
Εξ’
ολοκλήρου/Μέρος
Μέρος:
Εργατικά/Εργατικά
Μέχρι:
& Υλικά
Από:
Εξ’
ολοκλήρου/Μέρος
Μέρος:
Μέχρι:
Εργατικά/Εργατικά
& Υλικά
Από:
Εξ’
ολοκλήρου/Μέρος
Μέρος:
Μέχρι:
Εργατικά/Εργατικά
& Υλικά
Από:
Εξ’
ολοκλήρου/Μέρος
Μέρος:
Μέχρι:
Εργατικά/Εργατικά
& Υλικά
Από:
Εξ’
ολοκλήρου/Μέρος
Μέρος:
Μέχρι:
Εργατικά/Εργατικά
& Υλικά
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ επισυνάψετε σχετικά Συμβόλαια εάν υπάρχουν.
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ΕΝΤΥΠΟ ΙΚ20/93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία να συμπληρώνονται από ιδιοκτήτες έργων που εκτέλεσε ο αιτητής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο
………….………………………………………………………………………………………………………
……. Διεύθυνση
…………………………………………………………………………………………………………………
…………… ΤΗΛ ………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Είδος έργου: (κατοικία, διαμερίσματα κλπ) ……………………………………………………………
Διεύθυνση έργου: ……………………………………………………………………………………….
Η μελέτη και επίβλεψη του έργου έγιναν από το Τεχνικό Γραφείο …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………ΤΗΛ ………………………………………….
Το πιο πάνω αναφερόμενο έργο εκτελέστηκε κατά την περίοδο από ………………………………
μέχρι …………………… από τον εργολάβο ……………………………………………………………
έναντι της πληρωμής του ποσού των € ………………………………………
Το πιο πάνω ποσό αντιπροσωπεύει:
(α) Την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ολοκλήρου / μέρους του έργου
(β) Τα εργατικά μόνο του έργου.
(γ) Τα εργατικά και Υλικά του έργου.
(Διαγράψετε αναλόγως εάν ο οικοδόμος εκτέλεσε μέρος του έργου, διευκρινίσατε συγκεκριμένα
πιο μέρος).
………………………………………………………………………………………………………………
Δηλώ υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Γνωρίζω τις συνέπειες του
Νόμου για ψευδείς δηλώσεις.
Ο ΔΗΛΩΝ ……………………………………………………………
Ημερομηνία: ……………………………………………
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ΕΝΤΥΠΟ ΙΚ25/93
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΤΑΞΗ:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ
ΑΔΕΙΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Σημειώσατε:
Δηλώ υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου για
Όπου ισχύει
ψευδείς δηλώσεις ότι ο ………………………………………………
Αρ. ταυτότητας ………………………………εργοδοτήθηκε από
Όπου δεν ισχύει
από εμένα /την εταιρεία μου ως ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ κατά την περίοδο
Κενό όπου δεν
από …………………μέχρι ……………………Κατά την περίοδο
μπορείτε να
εργοδότησης του εκτελούσε καθήκοντα όπως πιο κάτω.
εκφέρετε γνώμη
1. ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗ, αλλά εκτελούσε και περιορισμένα καθήκοντα εργοδηγού
2. ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ, αλλά εκτελούσε και περιορισμένα καθήκοντα τεχνίτη
3. ΜΟΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ.
- Μεταξύ των καθηκόντων του:
4. Έπαιρνε και εκτελούσε οδηγίες από τον επιβλέποντα μηχανικό.
5. Ερμήνευε σωστά τα αρχιτεκτονικά σχέδια και εκτελούσε χαράξεις κτιρίων.
6. Εκτελούσε προμετρήσεις και παραγγελίες υλικών όπως, μπετόν, οπλισμό
τοιχοποιία, δάπεδα, επενδύσεις κλπ.
7. Οργάνωσε γενικά το εργοτάξιο και τις εργασίες των υπολοίπων υπαλλήλων.
Γνωρίζω ότι εάν μετά από την διεξαγωγή της έρευνας του Συμβουλίου ή μετά από γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις που θα υποβληθούν στον αιτητή εξακριβωθεί το αναληθές των πιο πάνω θα
μου επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το Συμβούλιο, όπως π.χ. διαγραφή από το μητρώο των
εγγεγραμμένων εργοληπτών, υποβιβασμό σε χαμηλότερη τάξη, αναστολή της ετήσιας άδειας μου
για αριθμό ετών κλπ.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ …………………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
1. Διεύθυνση ανεγειρόμενης οικοδομής ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Περιγραφή οικοδομής …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Εμβαδόν οικοδομής: …………………………………………………………………………………..
Όνομα Τεχνικού Γραφείου που εκπόνησε την μελέτη ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα υπάρχει επίβλεψη από το πιο πάνω γραφείο
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Στοιχεία Οικοπέδου:
Φύλλον Σχέδιον: ………………………………………………………………………………………….
Αρ. τεμαχίου: ………………………………… Αρ. τίτλου ιδιοκτησίας ………………………………
Όνομα Ιδιοκτήτη: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚOΔΟΜΗΣ
Μαζί με την αίτηση να επισυναφθούν:
1.
2.
3.
4.
5.

Αντίγραφο άδειας Οικοδομής.
Αντίγραφο τίτλου Ιδιοκτησίας.
Αντίγραφο επίσημου τοπογραφικού σχεδίου.
Αντίγραφο σχεδίων (όψεις και κατόψεις).
Πιστοποίηση Τεχνικού Γραφείου αναφορικά με το εμβαδόν καλυμμένων χώρων, βάσει της
άδειας οικοδομής. Το εμβαδόν υπογείου εάν υπάρχει, να αναφέρεται ξεχωριστά.
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ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία και έχω επισυνάψει όλα τα
πιστοποιητικά που μου έχουν ζητηθεί.
Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατόν να έχει ως
αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης μου.
Επίσης γνωρίζω ότι η αίτηση μου θα εξεταστεί βάσει των στοιχείων που υποβάλλονται και
ότι το Συμβούλιο δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν τα στοιχεία αυτά είναι ελλειπή.

Ο ΔΗΛΩΝ
…………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΙΚ 01/93

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Σημειώσατε

v

όπου έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες).

1. Γενικές Οδηγίες
Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από τον αιτητή και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, ταχυδρομικά (ασφαλισμένη) ή
προσωπικά στη διεύθυνση:
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Οδός Ανδροκλέους 9, Γραφείο 204
Τ.Θ. 20595, 1660 Λευκωσία
Τηλ. 22206306
2. Μαζί με την αίτηση καταβάλλονται τα καθορισμένα τέλη για ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.
Βάσει του άρθρου 31 της Νομοθεσίας τα τέλη εξέτασης της
αίτησης για ανέγερση Ιδιόκτητης κατοικίας καθορίζονται από το
Συμβούλιο στο ποσό των €110,00
3. Στις περιπτώσεις που οι αιτητές προέρχονται από Επαρχίες εκτός της επαρχίας
Λευκωσίας όλα τα στοιχεία, πιστοποιητικά και έντυπα αιτήσεων να υποβάλλονται εις διπλούν.
Φωτοαντίγραφα είναι αποδεκτά
4. Στίς περιπτώσεις που τα επισυναπτόμενα έντυπα (ΜΕΡΟΣ ΙΙ), ΙΚ5/93, ΙΚ/10/93, ΙΚ15/93,
ΙΚ20/93, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μία φορά να γίνονται
φωτοαντίγραφα.
5. Μαζί με την αίτηση να επισυνάψετε 2 πρόσφατες φωτογραφίες (μέγεθος διαβατηρίου).
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Β Κατάλογος αναγκαίων Πιστοποιητικών εγγράφων Αιτητή.
1. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών προσόντων που αποκτήθηκαν μετά το Δημοτικό Σχολείο
2. Αντίγραφο ταυτότητας ή εκλογικού βιβλιαρίου.
3. Κατάλογος έργων που εκτελέστηκαν υπό την Τεχνική ευθύνη του αιτητή.
Να συμπληρωθεί το έντυπο ΙΚ5/93.
4. Βεβαιώσεις από εργοδότες . Να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα ΙΚ10/93
μέχρι ΙΚ25/93, αναλόγως.
5. Βεβαιώσεις (εάν ο αιτητής εργοδοτήθηκε ως εργοδηγός) από Τεχνικά Γραφεία.
Να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο ΙΚ25/93.
6. Κάρτες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
σαν αποδεικτό στοιχείο εργοδότησης.
7. Προσθέστε οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που θεωρείτε χρήσιμα.
8. Εάν ο αιτητής έχει εκτελέσει έργα ως εργολήπτης πριν το έτος 1983.
Να επισυνάψει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία :
(α) Κατάλογο έργων. Να συμπληρωθεί το έντυπο ΙΚ5/93
(β) Τα σχετικά ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ή Συμφωνητικά έγγραφα όλων των έργων που
αναφέρονται στον κατάλογο.
(γ) Βεβαίωση από κάθε ιδιοκτήτη. Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο ΙΚ20/93.
(δ) Όπως 6(γ) αντίστοιχη βεβαίωση αλλά από το Τεχνικό Γραφείο που επέβλεπε το έργο.
Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο ΙΚ15/93.
9.Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας
Να επισυνάψει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:
(α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.)
(β) Αντίγραφο πτυχίου.
(γ) Βιογραφικό σημείωμα.
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