
ΕΝΤΥΠΟ 2 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   Τ/Κ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ……………………….. 

 
ΑΙΤΗΣΗ   ΓΙΑ   ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ   Τ/Κ   ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ   ΓΗΣ 
 
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ   

 

΄Ονομα ……………….………..………..…………….    Επώνυμο ….…….………...............................…………  

Aρ. Ταυτότητας .............……………………………..    Αρ. Προσφυγικής Ταυτ. ………………………..……….. 

Aρ. Εταιρείας  ………………….. (Να υποβληθεί πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας)                                                                                       

 Ημερ. Γέννησης ……………………………….……..   Τόπος γέννησης …………………………………………. 

Επάγγελμα πριν το 1974………………………………..……………………………………………………………... 

Σημερινή Απασχόληση ………………………………………………………………………………………………… 
       (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό του Τμήματος Γεωργίας, αν ο αιτητής δηλώνει γεωργός ή κτηνοτρόφος) 

 Διεύθυνση κατοικίας: 

Επαρχία ………………………………………..  Δήμος/Κοινότητα ………………………………………….……… 

Οδός/Αριθμός …………………………………  Ταχ. Κώδ.   …………………………… 

Τηλ. οικίας/κινητό   ….................................... Τηλ. εργασίας ..................….............. 

Τόπος διαμονής πριν τον εκτοπισμό   ……….……………………………………………………………………... 

  
Β.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

(α)  ΄Εγγαμος/η   (β) ΄Αγαμος/η   (γ)  Χήρος/α  (δ) Διαζευγμένος/η  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ     

Ονοματεπώνυμο Αριθμός Προσφυγ. 
Ταυτότητας 

   Ηλικία Συγγένεια 

 

1.  ……………………………………………….…. 

2. …………………………………………………. 

3.  ………………………………………………….. 

4.  ………………………………………………….. 

5. …………………………………………………. 

6. …………………………………………………. 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 
Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΑΙΤΗΤΗ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
        (Να υποβληθούν αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για την ιδιόκτητη γεωργική γη) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Δ.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
          (Να υποβληθούν αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για την ιδιόκτητη γεωργική γη)  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 
       - 2 - 
 
 
Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΤ.  ΚΛΗΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ (ΑΝ ΕΧΕΙ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΄Η Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 

 

Είδος κλήρου:  (Γεωργικός/κτηνοτροφικός/δενδροκομικός/αρδεύσιμος) ……………………………………………. 

Πόλη/Χωριό    ………………………………………………………………………………………………………….. 

Αρ. Τεμ.           ……………………….. Φ/Σχ. ………………………. 

Εμβαδόν         ………………………………………………. 

Καλλιέργεια    ………………………………………………. 

 

Ζ.  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ  Τ/Κ  ΚΛΗΡΟΣ -  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΤΗΜΑ (αν πρόκειται για συγκεκριμένο κτήμα ή κλήρο) 

 
Πόλη/Χωριό ......…....…………………………………......………........................................................................... 

Αρ. Τεμαχίου …………………....................Φ/Σχ. .....……………..….............  Εμβαδόν …………………………. 

Σκοπούμενη καλλιέργεια ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΑΙΤΗΤΗ 

 Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς.  Αντιλαμβάνομαι 
ότι, εάν οι δοθείσες πληροφορίες αποδειχθούν ψευδείς και αν, εν γνώσει μου απόκρυψα οποιεσδήποτε 
πληροφορίες, θα υπόκειμαι σε ποινική δίωξη.   Αναλαμβάνω επίσης να εφοδιάσω την αρμόδια Αρχή με 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που δυνατόν να μου ζητηθούν. 
 
 
 
Ημερομηνία .............................................                                ...........………………................ 

                                        Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας 

 
 
 
 

Σημείωση:  Με βάση τα ισχύοντα κριτήρια (ΚΔΠ 68/92, 155/99,  
                   Κανονισμός 5(1)Β,  Παράρτημα) δικαιούχοι Τ/Κ γης 
                   είναι όσοι πρόσφυγες ασχολούνται με τη γεωργοκτηνοτροφία 
                   ή είναι εργατοαγρότες.   Δίδεται προτεραιότητα στους 
                   δικαιούχους που διαμένουν στα χωριά που βρίσκεται η 
                   γεωργική γη.   
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 

(α) Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας, 

 

(β) Αντίγραφο Προσφυγικής Ταυτότητας, 

 

(γ) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τη δική σας και του/της συζύγου 

σας και Πιστοποιητικό Απολαβών από τον εργοδότη σας, τόσο για εσάς όσο και για 

το/τη σύζυγό σας) ή το δελτίο εξευρέσεως εργασίας από το Τμήμα Εργασίας, τόσο για 

εσάς όσο και για το/τη σύζυγό σας αν είστε άνεργοι, 

 

(δ) Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας (γεωργική γη) για την ιδιόκτητη/οικογενειακή 

περιουσία σας στις κατεχόμενες περιοχές. 

 

(ε)  Πιστοποιητικό ΄Ερευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο, για την ιδιόκτητη 

περιουσία σας και του/της συζύγου σας στις ελεύθερες περιοχές. 

 

(ζ) Σε περίπτωση που η αίτηση παραχώρησης Τ/Κ περιουσίας αφορά Νομικό πρόσωπο    

    παρακαλώ όπως υποβληθεί: 

 Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη. 

 Καταστατικό Εταιρείας 

 Μετοχικό της Εταιρείας 

 

(η) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι εξασκείτε το επάγγελμα του γεωργού, 

 

(θ) Πιστοποιητικό Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος (Τρακτέρ ή άλλο γεωργικό 

μηχάνημα), 

 

(ι) Βεβαίωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον αριθμό των ζώων που κατέχετε, 

    

Αν αμελήσετε και/ή παραλείψετε να επισυνάψετε τα στοιχεία που  αναφέρονται  πιο 

πάνω, τότε θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για την περαιτέρω εξέταση της αίτησής 

σας για παραχώρηση Τ/Κ γεωργικής γης. Σε τέτοια περίπτωση, εξυπακούεται ότι το αίτημά 

σας δεν μπορεί να εξετασθεί από την Ειδική  Επιτροπή για την παραχώρηση Τ/Κ γεωργικής 

γης και θα απορριφθεί. 

  



 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   Τ/Κ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………… 
 
 

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 

 Εγώ ο / η …………………………………………………………… κάτοχος πολιτικής ταυτότητας 

αρ. …………………… και προσφυγικής ταυτότητας αρ. ………………….. ορκίζομαι και λέγω τα 

ακόλουθα: 

 

α) Εγώ ο/η σύζυγος μου ή οποιοδήποτε μέλος των εξαρτωμένων μου δεν διαθέτουμε ιδιόκτητο 

διαμέρισμα ή οικία ή οποιαδήποτε άλλην ακίνητη περιουσία στην ελεύθερη περιοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός από την αναφερόμενη στην αίτηση μου και 

 

β) Εγώ ή οποιοδήποτε μέλος των εξαρτωμένων μου δεν έχουμε εξασφαλίσει από την 

Κυβέρνηση άλλης μορφής στέγη εκτός από την αναφερόμενη στην αίτηση μου (π.χ. 

Τουρκοκυπριακή οικία, Κυβερνητική οικία σε συνοικισμούς κ.λ.π.) ή επήραμε βοήθεια 

σύμφωνα με το Σχέδιο Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικό ή ιδιόκτητο Οικόπεδο  ή Αγοράς 

Διαμερίσματος / Οικίας.  

 

 Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως από όσο πιο καλά γνωρίζω και πιστεύω 

και πληροφορούμαι είναι αληθή. 

 

 

 

                 Ο ΟΡΚΙΖΟΜΕΝΟΣ 
 
              
        ……………………………………………… 
 
Ορκίστηκε και υπόγραψε μπροστά μου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………………… 

ημέρα……………………….. 

 

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

 

…………………………………………….. 

  



 
 
 
 
Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος 

του 2001 (Ν.138(1)2001) και εκάστοτε τροποποιήσεις και ο Νέος Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 

 

Συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από 

Αιτητή σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία 

Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

 

Αναγνωρίζω ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών για σκοπούς εξέτασης της αίτησης μου 

είναι δυνατό να συλλέγει, ελέγξει / επαληθεύσει τα προσωπικά μου στοιχεία τα οποία αναγράφονται 

στην παρούσα αίτηση μέσω του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

 

Επίσης, αναγνωρίζω ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών για σκοπούς δημοσιοποίησης του 

Αρχείου Χρηστών Τ/κ Περιουσιών, είναι δυνατό να δημοσιοποιήσει μέρος των απλών προσωπικών 

μου δεδομένων. 

 
 
 
…………………………….     ………………………….. 
(Ονοματεπώνυμο Αιτητή)              (Υπογραφή) 
 
 
 
 
Ημερομηνία …………………….. 
 

 
  



 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 
 
 
 

 Εγώ ο/η ……………………………………….. από ………………………. 

…………………………… αρ. πολ. ταυτ. ………………………… και αρ. προσφ. ταυτ. 

……………………..δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών ότι δεν έχω αποταθεί στην 

«Επιτροπή Αποζημιώσεων» (Ε.Α.) για πώληση της περιουσίας μου ή μέρος αυτής που βρίσκεται 

στις κατεχόμενες περιοχές και δεν έχω επωφεληθεί από την Επιτροπή αυτή. 

 

2. 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 απόφασή της για παραχώρηση Τ/Κ περιουσίας που βασίστηκε έστω μερικώς σ΄ αυτή τη 

Δήλωση χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση από μέρους μου. 

 

 

                O/H Yπευθύνως 
                          Δηλών/Δηλούσα 
        
 
       ……………………………….. 
 
 
 
Υπόγραψε ενώπιον μου 
 
 
…………………………………………. 
 
Κοινοτάρχης/Πιστοποιών Υπάλληλος 
 
 
 


