
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΚΣΗΜΑΣΟΜΕΙΣΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 
 

      ΟΙ ΠΔΡΙ ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ  2010 ΔΩ 2017 
     

                                                                                                                             Σύπος Α 
 

1. Πιήρες όλοκα αηηεηή: (Με θεθαιαία γράκκαηα)………………………………………………………….     επηθοιιήζαηε  
πρόζθαηε  

2. Αρηζκός  Γειηίοσ Σασηόηεηας ή Γηαβαηερίοσ*: ………………………………………. Φφηογραθία 
 
3. Γηεύζσλζε Δπηθοηλφλίας: …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
    Σειέθφλο Δπηθοηλφλίας:  ………………………. 
    Σειεοκοηόησπο: …………………………………… 
  Δmail: ……………………………………………… 
     Website: ……………………………………………. 

4.    ○  Δίκαη ποιίηες ηες Κσπρηαθής Γεκοθραηίας 

       ○  Δίκαη ποιίηες θράηοσς Μέιοσς ηες Δ.Δ.     όλοκα θράηοσς κέιοσς:  ………………………….. 

       ○  Δίκαη ποιίηες θράηοσς ηρίηες τώρας          όλοκα τώρας: ……………………………………… 

5.  Ηκεροκελία γελλήζεφς ………………………………………………………… 

6.  Έτφ αποθοηηήζεη από τοιή Σρηηοβάζκηας Δθπαίδεσζες ζε ζσλαθή κε ηο επάγγεικα ζέκαηα αλαγλφρηζκέλε    
      από ηο ΚΤΑΣ ή αληίζηοητο σκβούιηο Αλαγλώρηζες Σίηιφλ ποσδώλ Κράηοσς Μέιοσς ηες Δ.Δ                     

  ○ Ναη    ○ Ότη 

      Αλ λαη, δειώζηε: 

   Όλοκα τοιής Σρηηοβάζκηας Δθπαίδεσζες: ………………………………………………………….. 

   Έηος Αποθοηηήζεφς: ………………….. 
7. Έτφ αποθοηηήζεη από αλαγλφρηζκέλε ζηε Γεκοθραηία ή οποηοδήποηε άιιο θράηος κέιος τοιή Μέζες 

Δθπαίδεσζες ○ Ναη     ○ Ότη 
      Αλ λαη, δειώζηε:  
      Όλοκα τοιής Μέζες Δθπαίδεσζες: ………………………………………………………………………………………. 
      Έηος Αποθοηηήζεφς:  …………………………… 

8.   Έτφ θερστζεί ζε πηώτεσζε: ○ Ναη   ○ Ότη 

9.   Έτφ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ποσ ελέτεη έιιεηυε ηηκηόηεηας ή εζηθή αηζτρόηεηα: ○ Ναη   ○ Ότη 

10. Έτφ επαρθείς γλώζεης γύρφ από ηελ θηεκαηηθή θαη ποιεοδοκηθή λοκοζεζία, ποσ  είλαη αλαγθαίες  γηα ηελ ορζή 
άζθεζε ηοσ επαγγέικαηος κοσ:    ○ Ναη     ○ Ότη 

 
11. Έτφ ζσκπιερώζεη ζηε Γεκοθραηία επαγγεικαηηθή άζθεζε θηεκαηοκεζίηε δηάρθεηας ηοσιάτηζηολ 12 κελώλ φς 

αθοιούζφς: 
 Όλοκα εργοδόηε: ………… …………………………………………… από ……….  κέτρη ………… 
 Όλοκα εργοδόηε: ………………………………………………………  από ……….  κέτρη  ………… 
  
12. σλοδεσηηθά έγγραθα: 
      (α) Γύο πρόζθαηες θφηογραθίες  
       (β) €100 – ηέιος θαηατφρήζεφς ηες αίηεζες κοσ. 
       (γ) Αληίγραθο Ποιηηηθής Σασηόηεηας ή Γηαβαηερίοσ. 
       (δ) Αληίγραθο Αποισηερίοσ τοιής Μέζες Δθπαίδεσζες. 
       (ε) Πηζηοποηεκέλο αληίγραθο Βεβαίφζες από ηο Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού ηες Γεκοθραηίας ή ηελ Αρκόδηα Αρτή 

Σρίηες τώρας, ε οποία λα πηζηοποηεί όηη ε οηθεία ζτοιή κέζες εθπαίδεσζες ηες Σρίηες τώρας είλαη αλαγλφρηζκέλε ζηε 
τώρα ασηή (όποσ τρεηάδεηαη).        

 (δ) Αληίγραθο Αλαγλφρηζκέλοσ Γηπιώκαηος κεηαδεσηεροβάζκηοσ επηπέδοσ ή κεηαπηστηαθού ηίηιοσ  ζε ζσλαθή προς ηελ  
άζθεζε ηοσ επαγγέικαηος ηοσ θηεκαηοκεζίηε ζέκαηα.    

        (ε) Αληίγραθο Πηζηοποηεηηθού Λεσθού Ποηληθού Μεηρώοσ. 
        (ζ) Αληίγραθο Πηζηοποηεηηθού Με Πηώτεσζες (από Κιάδο Πηφτεύζεφλ θαη Δθθαζαρίζεφλ Δηαηρεηώλ). 
        (η)  Αληίγραθο Αλαισηηθής Καηάζηαζες Αποδοτώλ Αζθαιηζκέλοσ θαηά εργοδόηε. 

 
 13. Γειώλφ όηη ηα αλφηέρφ είλαη αιεζή              …………………………….          ………………………                             

                                     Τπογραθή Αηηεηή  Ηκεροκελία 
 

       Γήιφζε 
Mε πιήρε γλώζε ηφλ προλοηώλ ηοσ περί Κηεκαηοκεζηηώλ Νόκοσ 71(Ι) ηοσ 2010, κε ηελ παρούζα δειώλφ σπεύζσλα όηη ηο ζύλοιο ηφλ 
πιεροθορηώλ ποσ αλαγράθοληαη αλφηέρφ ή/θαη περηέτοληαη ζηα εζώθιεηζηα δηθαηοιογεηηθά είλαη αιεζή θαη όηη έτφ ζσκκορθφζεί πιήρφς κε 
όιες ηης πρόλοηες ηοσ περί Κηεκαηοκεζηηώλ Νόκοσ 71(Ι) ηοσ 2010. Περαηηέρφ, δειώλφ όηη αποδέτοκαη όπφς ηα πηο πάλφ ζηοητεία κοσ 
ηερούληαη ζηο αρτείο ηοσ σκβοσιίοσ Δγγραθής Κηεκαηοκεζηηώλ ή/θαη θαηατφρηζηούλ ζε ζτεηηθές εθδόζεης ή/θαη ζηο δηαδίθησο. 


