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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ.:  
 

ΘΕΜΑ:  Ανακαθορισµός και συµπλήρωση των υφιστάµενων όρων χορήγησης 
στεγαστικών δανείων σε Έλληνες Τσιγγάνους, οι οποίοι διαβιούν σε καταυλισµούς 
της χώρας, µέσα σε σκηνές, παράγκες ή άλλες κατασκευές που δεν πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις µόνιµης κατοικίας.  

 
Με την υπ’ αριθµ.33165/23.06.2006 (ΦΕΚ 780/Β/29.06.2006) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ανακαθορίζονται και συµπληρώνονται οι υφιστάµενοι 
όροι χορήγησης 9.000 στεγαστικών δανείων και µέχρι ύψους 60.000 ευρώ το καθένα, 
σε Έλληνες Τσιγγάνους που διαβιούν σε καταυλισµούς της χώρας, µέσα σε σκηνές, 
παράγκες ή άλλες κατασκευές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις µόνιµης 
κατοικίας. Ειδικότερα, µε την παρούσα Κ.Υ.Α. τροποποιούνται ως προς τη 
διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και ως προς τη διαδικασία σύναψης της 
δανειακής σύµβασης και εκταµίευσης του δανείου, οι διατάξεις της υπ’ 
αριθµ.13576/31.03.2003 (ΦΕΚ 396/Β) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε µέχρι 
τη στιγµή της δηµοσίευσης της αριθµ. 33165/23.06.2006, ενώ ταυτόχρονα 
ενσωµατώνονται σε µια απόφαση όλες οι σχετικές διατάξεις για την ευκολότερη 
κατανόηση του συνόλου των ρυθµίσεων που αφορούν τον καθορισµό των όρων 
χορήγησης των εν λόγω στεγαστικών δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε προηγούµενη 
διάταξη που αντίκειται στους όρους της υπ’ αριθµ.33165/23.06.2006 Κ.Υ.Α. 
καταργείται. 

1. Σκοπός του δανείου (άρθρο 1) 

Τα χορηγούµενα µε την παρούσα απόφαση δάνεια προορίζονται 
αποκλειστικά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την αγορά οικοπέδου για την 
ανέγερση κατοικίας, την αποπεράτωση υφιστάµενης κατοικίας και τέλος, την 
ένταξη σε προγράµµατα οικιστικής αποκατάστασης που υλοποιούν οι ΟΤΑ της 
χώρας στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την κοινωνική 
ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων. Απαγορεύεται, εποµένως, ρητά η χρήση των εν 
λόγω δανείων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, ακόµα κι αν πρόκειται για την 
αποπληρωµή άλλων στεγαστικών δανείων (συµπληρωµατικών κ.α.), ενώ θα πρέπει 
να καταστεί σαφές πως η χρήση του χορηγούµενου δανείου θα πρέπει να εξασφαλίζει 
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- κατά το δυνατόν - την αξιοπρεπή στεγαστική αποκατάσταση του δικαιούχου και 
των προστατευόµενων µελών της οικογένειας αυτού. Επισηµαίνεται, τέλος, ότι για 
την ένταξη σε δράσεις οικιστικής αποκατάστασης που υλοποιούν οι Ο.Τ.Α. 
απαιτείται η ρητή συγκατάθεση των υποψηφίων. 

2. ∆ικαιούχοι στεγαστικών δανείων (άρθρο 2) 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης 
έχουν οι Τσιγγάνοι οι οποίοι:  

(α) είναι Έλληνες πολίτες, και (β) είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτολόγιο 
των ΟΤΑ της χώρας: στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι θα αξιολογείται η 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ στη µερίδα οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων 
(και των προστατευόµενων µελών αυτών) και εποµένως, πιστοποιητικά µε 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ τέκνων θα θεωρούνται ελλιπή και δεν θα αξιολογούνται 
κατά τη µοριοδότηση των αιτήσεων. Για την αποφυγή, εποµένως, τυχόν 
προβληµάτων καλούνται οι Ο.Τ.Α. της χώρας όπως επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην ενηµέρωση – επικαιροποίηση των τηρούµενων στις Υπηρεσίες τους αρχείων. 

(γ) δεν έχουν οι ίδιοι και οι σύζυγοί τους, έστω και σε διάσταση 
ευρισκόµενοι, όσο και τα ανήλικα άγαµα τέκνα τους, δικαίωµα πλήρους 
κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως ή νοµής, σε άλλο διαµέρισµα ή αστικό 
οικοδόµηµα ή, είναι ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν πληρούν τις στεγαστικές τους 
ανάγκες: για την αξιολόγηση της περιουσιακής κατάστασης των υποψηφίων και 
εποµένως, της ανάγκης στεγαστικής τους αποκατάστασης ή όχι, θα λαµβάνονται 
υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία των υποψηφίων και των προστατευόµενων µελών της 
οικογένειας αυτών (όπως αυτά προκύπτουν από τα γνήσια αντίγραφα των Ε1 και Ε9). 
Για την αξιολόγηση της ανάγκης στεγαστικής συνδροµής των υποψηφίων βάσει της 
υπάρχουσας περιουσιακής τους κατάστασης εφαρµόζεται ο ακόλουθος µαθηµατικός 
τύπος σύµφωνα µε τα κριτήρια στεγαστικής συνδροµής του Οργανισµού Εργατικής 
Κατοικίας (Ο.Ε.Κ): [40 τ.µ. + (αριθµός µελών οικογένειας Χ 10)]= ανώτατο όριο 
δικαιούµενου εµβαδού κατοικίας. 

Πίνακας 1 
Όρια  για πλήρη (100%) κυριότητα ή επικαρπία 

Κατηγορία Μέλη 
Οικογένειας (*) 

Προστατευόµενα 
Μέλη 

Όριο ∆ικαιούµενων τετραγωνικών µέτρων 
(τ.µ.) υπάρχουσας κατοικίας (**) 

Ι 1 0 [40+(1x10)]≤ 50 τ.µ. 
ΙΙ 2 0 [40+(2x10)]≤ 60 τ.µ. 
ΙΙΙ 3 1 [40+(3x10)]≤ 70 τ.µ. 
IV 4 2 [40+(4x10)]≤ 80 τ.µ. 
V 5 3 [40+(5x10)]≤ 90 τ.µ. 
VI 6 4 [40+(6x10)]≤ 100 τ.µ. 
VII 7 5 [40+(7x10)]≤ 110 τ.µ. 
VIII 8 6 [40+(8x10)]≤ 120 τ.µ. 
IX 9 7 [40+(9x10)]≤ 130 τ.µ. 
X 10 8 [40+(10x10)]≤ 140 τ.µ. 
XI 11 9 [40+(11x10)]≤ 150 τ.µ. 
XII 12 10 [40+(12x10)]≤ 160 τ.µ. 
XIII 13 11 [40+(13x10)]≤ 170 τ.µ. 

 
(*)  Ο αριθµός των µελών της οικογένειας περιλαµβάνει τους συζύγους και προστατευόµενα µέλη. 

(**) Τα παραπάνω όρια δικαιούµενων τετραγωνικών µέτρων αφορούν το καθαρό εµβαδόν 
(κατοικήσιµο) και δεν περιλαµβάνουν βεράντες, µπαλκόνια, ηµιυπαίθριους και κοινόχρηστους χώρους 
κτηρίων. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν στην ιδιοκτησία τους κατά 
πλήρη κυριότητα, επικαρπία, νοµή κ.τ.λ., περισσότερες από µια κατοικίες, 
υπολογίζεται το άθροισµα των τετραγωνικών µέτρων όλων των κατοικιών και 
ισχύουν τα όρια του πίνακα 1. 

 

Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που διαθέτουν ποσοστά συνιδιοκτησίας 
ή/ και πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε µία ή περισσότερες κατοικίες και 
υπό την προϋπόθεση ότι δε διαµένουν σε κάποια (δηλαδή καµία) από τις 
κατοικίες αυτές, ισχύουν τα όρια του πίνακα 2 παρακάτω. ∆ιευκρινίζεται ότι και σε 
αυτή την περίπτωση (συνιδιοκτησία σε περισσότερες από µια κατοικίες), για τον 
υπολογισµό του εµβαδού των κατοικιών αυτών αθροίζεται το σύνολο των επιµέρους 
εµβαδών, σύµφωνα µε το κατά περίπτωση ποσοστό συνιδιοκτησίας σε κάθε µία από 
αυτές. Για παράδειγµα, υποψήφιος µε πενταµελή οικογένεια (όπου και τα τρία παιδιά 
είναι ανήλικα) και, ο ίδιος έχει στο όνοµά του κατοικία Α 100τ.µ. σε ποσοστό 
(συνιδιοκτησίας) 50%, κατοικία Β 80 τ.µ. σε ποσοστό 20%, και η σύζυγός του έχει 
στην κατοικία Α (100τ.µ.) ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, το εµβαδόν των κατοικιών 
που διαθέτουν προκύπτει αν αθροίσουµε [(100τ.µ. x 0,50) + (80τ.µ. x 0,20) + (100τ.µ. 
x 0,50)]= (50 τ.µ. + 16 τ.µ. + 50τ.µ.)= 116 τ.µ.  
Σύµφωνα, όµως, µε τα όρια του πίνακα 2, το ανώτατο δικαιούµενο όριο των 
τετραγωνικών µέτρων για µια πενταµελή οικογένεια είναι τα 105 τ.µ., εποµένως, ο εν 
λόγω υποψήφιος δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία 
αξιολόγησης. 
 

Πίνακας 2  
Όρια  για ποσοστά συνιδιοκτησίας  

Κατηγορία Μέλη 
Οικογένειας 

Προστατευόµενα 
Μέλη 

Όριο ∆ικαιούµενων τετραγωνικών 
µέτρων (τ.µ.) υπάρχουσας κατοικίας 

I 1 0 ≤ 55 τ.µ. 
II 2 0 ≤ 70 τ.µ. 
III 3 1 ≤ 85 τ.µ. 
IV 4 2 ≤ 100 τ.µ. 
V 5 3 ≤ 105 τ.µ. 
VI  Για κάθε 

προστατευόµενο 
µέλος πάνω από τα 

τρία 

≤105 + 10 τ.µ. για κάθε επιπρόσθετο 
µέλος 

 
Οι µονογονεϊκές οικογένειες (ένας γονέας µε ένα ή περισσότερα παιδιά) 

κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες (των πινάκων 1 και 2 κατά 
περίπτωση) ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας. Π.χ. ένας γονέας 
µε δύο ανήλικα παιδιά (και εφόσον υπάρχει σπίτι, η ιδιοκτησία είναι κατά πλήρη 
κυριότητα) κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙΙ του πίνακα 1 (3 µέλη οικογένειας µε 
ανώτατο δικαιούµενο όριο εµβαδού κατοικίας 70 τ.µ.), ένας γονέας µε τρία ανήλικα 
παιδιά (και εφόσον υπάρχει σπίτι, υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυτό) 
κατατάσσεται στην κατηγορία IV του πίνακα 2 (4 µέλη οικογένειας µε ανώτατο 
δικαιούµενο όριο εµβαδού κατοικίας 100 τ.µ.) κ.ο.κ. 

Όσοι έχουν ένα ή περισσότερα προστατευόµενα µέλη µε µόνιµη αναπηρία 
67% και άνω, κατατάσσονται στην αµέσως επόµενη κατηγορία από αυτήν που 
προκύπτει βάσει των µελών της οικογένειάς τους, αναλόγως αν πρόκειται για πλήρη 
κυριότητα/επικαρπία ή συνιδιοκτησία. Για παράδειγµα, έγγαµος υποψήφιος µε 
4µελή οικογένεια, όπου από τα δύο ανήλικα τέκνα, το ένα έχει ποσοστό αναπηρίας 
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67% και άνω, όπως επίσης και ο σύζυγος, τότε ο εν λόγω υποψήφιος κατατάσσεται 
στην κατηγορία VI του πίνακα 1 (αντί της κατηγορίας IV) και δικαιούται να έχει 
κατοικία εµβαδού έως και 100τ.µ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τον υπολογισµό του εµβαδού της κατοικίας του υποψηφίου θα 
αθροίζονται τα ποσοστά ιδιοκτησίας σε τετραγωνικά µέτρα όλων των µελών της 
οικογένειας του υποψηφίου (ακόµα και αν πρόκειται για εν διαστάσει συζύγους). 
Αν µετά τον υπολογισµό αυτό, το συνολικό εµβαδόν της κατοικίας του 
υποψηφίου, υπερβαίνει το κατά περίπτωση δικαιούµενο όριο, τότε ο εν λόγω 
υποψήφιος δεν έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης για συµµετοχή στη διαδικασία 
αξιολόγησης των υποψηφίων. 

 
(δ) έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδηµα από 3.000 έως και 12.000 ευρώ, 

σύµφωνα µε το τελευταίο εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήµατος: δικαίωµα 
υποβολής αίτησης για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης έχουν αυτοί που το 
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους κυµαίνεται από 3.000 ευρώ έως και 12.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων ή εν γένει προστατευόµενων µελών, το ανώτατο 
όριο εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά 1.600 ευρώ για κάθε προστατευόµενο µέλος. 
Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό του εισοδήµατος των υποψηφίων θα 
λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά εισοδήµατα και των δύο συζύγων (εφόσον 
πρόκειται για έγγαµους ή για εν διαστάσει συζύγους), συµπεριλαµβανοµένου κάθε 
είδους προνοιακού επιδόµατος. Καθίσταται σαφές εποµένως, πως υποψήφιοι µε 
ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα που υπολείπεται του κατώτατου ορίου 
(3.000€) και υπερβαίνει το ανώτατο όριο (12.000€ + τυχόν δικαιούµενη 
προσαύξηση) δεν δικαιούνται στεγαστική δανειοδότηση και οι αιτήσεις αυτών 
απορρίπτονται. Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται παραδείγµατα 
υπολογισµού εισοδήµατος ως προς το µέγιστο δικαιούµενο όριο: 

 
Πίνακας 3: Ανώτατα Όρια  Εισοδήµατος 

Κατηγορία Μέλη 
Οικογένειας 

Προστατευόµενα 
Μέλη Όριο εισοδήµατος (*) 

I 1 0 ≤ 12.000€ 
II 2 0 ≤ 12.000€ 
III 3 1 = [12.000€ + (1.600€ x 1 µέλος)] ≤ 13.600€ 
IV 4 2 = [12.000€ + (1.600€ x 2 µέλη)] ≤ 15.200€ 
V 5 3 = [12.000€ + (1.600€ x 3 µέλη)] ≤ 16.800€ 
VI 6 4 = [12.000€ + (1.600€ x 4 µέλη)] ≤ 18.400€ 
VII 7 5 = [12.000€ + (1.600€ x 5 µέλη)] ≤ 20.000€ 
VIII 8 6 = [12.000€ + (1.600€ x 6 µέλη)] ≤ 21.600€ 
IX 9 7 = [12.000€ + (1.600€ x 7 µέλη)] ≤ 23.200€ 
X 10 8 = [12.000€ + (1.600€ x 8 µέλη)] ≤ 24.800€ 
XI 11 9 = [12.000€ + (1.600€ x 9 µέλη)] ≤ 26.400€ 
XII 12 10 = [12.000€ + (1.600€ x 10 µέλη)] ≤ 28.000€ 
XIII 13 11 = [12.000€ + (1.600€ x 11 µέλη)] ≤ 29.600€ 

 
(*) Υπολογίζονται µόνο τα καθαρά εισοδήµατα των υποψηφίων και των συζύγων αυτών, ενώ η 
δήλωση µόνο τεκµαρτού εισοδήµατος στο Ε1 υπολογίζεται ως δήλωση µηδενικού εισοδήµατος. 

∆ιευκρινίζεται ότι ως προστατευόµενα µέλη θεωρούνται αυτά για τα οποία ο 
φορολογούµενος – υποψήφιος επιβαρύνεται οικονοµικά για το λόγο ότι µένουν 
µόνιµα µαζί του (ανήλικα τέκνα, ανιόντες συγγενείς α΄ βαθµού, άτοµα µε ποσοστό 
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αναπηρίας 67% και άνω κ.τ.λ.), σύµφωνα µε την αντίστοιχη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος. Στην περίπτωση εποµένως, που στην αίτηση του υποψηφίου 
δηλώνονται προστατευόµενα µέλη τα οποία, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων, 
δεν προκύπτουν από την τελευταία ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, τα 
επικαλούµενα στην αίτηση στοιχεία δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό 
των σχετικών προϋποθέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον υπολογισµό του ανώτατου 
δικαιούµενου εµβαδού κατοικίας. 

Οι παραπάνω τέσσερις προϋποθέσεις ισχύουν αθροιστικά, ωστόσο, η 
πλήρωση αυτών, αν και διασφαλίζει τη συµµετοχή των υποψηφίων στη 
διαδικασία αξιολόγησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και τον καθορισµό τους 
ως δικαιούχους στεγαστικής συνδροµής. Η συνδροµή των παραπάνω 
προϋποθέσεων αξιολογείται µε την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 3 της 
Κ.Υ.Α. και εξυπακούεται ότι ακόµα και αν υποβλήθηκαν αυτά, εφόσον, δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, οι σχετικές αιτήσεις στερούν το 
δικαίωµα συµµετοχής των υποψηφίων στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: υποψήφιοι µε αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 2 ή που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά δεν δικαιούνται να καταθέσουν 
αίτηση για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και καθορισµού των 
δικαιούχων στεγαστικής δανειοδότησης. 

 
3. Προθεσµία και Ο.Τ.Α. υποβολής αιτήσεων (άρθρο 3§1) 

Οι αιτήσεις για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης υποβάλλονται 
αυστηρώς εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα δηµοσίευσης της 
αριθµ.33165/23.06.2006 Κ.Υ.Α. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή από 
την 29η Ιουνίου έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2006). Με την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής (30/9/2006) ουδεµία αίτηση γίνεται δεκτή από τους οικείους 
Ο.Τ.Α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους ∆ήµους/Κοινότητες µόνιµης κατοικίας 
των ενδιαφεροµένων. Στην περίπτωση που τυχόν αιτήσεις αποσταλούν από τους 
υποψηφίους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ανεξαρτήτως προθεσµίας) δεν θα γίνουν δεκτές και θα επιστραφούν 
στους υποψηφίους. 

Τη µόνιµη κατοικία του δικαιούχου βεβαιώνει ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας.  

Σύµφωνα µε τους όρους της Κ.Υ.Α., αίτηση µπορούν να υποβάλουν όσοι (είτε 
οι σύζυγοι αυτών) µέχρι σήµερα δεν έχουν καθοριστεί δικαιούχοι στεγαστικής 
συνδροµής. ∆ιευκρινίζεται δηλαδή ότι οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί µε βάση τις 
προηγούµενες Κ.Υ.Α. παύουν να ισχύουν. Οι υποψήφιοι αυτοί, εποµένως, που 
κατέθεσαν αίτηση, αλλά αυτή δεν εξετάστηκε, ή εξετάστηκε και απορρίφθηκε, έχουν 
δικαίωµα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σύµφωνα µε τους όρους της νέας Κ.Υ.Α.  
 

4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά (άρθρο 3) 

Για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι οφείλουν 
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3, σύµφωνα µε τα 
συνηµµένα στην παρούσα εγκύκλιο υποδείγµατα. Ειδικότερα, θα προσκοµίζονται τα 
εξής: 

α) Αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα. Στις νέες αιτήσεις θα δηλώνεται ρητά η 
επιθυµία ένταξης σε προγράµµατα οικιστικής αποκατάστασης που υλοποιεί ο οικείος 
Ο.Τ.Α. καθώς και ο τίτλος του υλοποιούµενου προγράµµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωµα επιλογής και των δύο κατηγοριών χρήσης του 
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δανείου (ένταξη σε πρόγραµµα και απόκτηση κατοικίας µονοµερώς). Στην 
περίπτωση, ωστόσο, που εκδηλώνεται ενδιαφέρον συµµετοχής και στις δύο 
κατηγορίες χρήσης του δανείου, ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει στα αντίστοιχα 
πεδία του εντύπου της αίτησης και τη σειρά προτίµησής του (1= πρώτη επιλογή, 2= 
δεύτερη επιλογή). ∆ιευκρινίζεται ότι από τη στιγµή της υποβολής της αίτησης στην 
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΑ δεν επιτρέπεται η αλλαγή – τροποποίηση όσων 
δηλώθηκαν σε αυτή.  

β) Επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν δηλωθούν παιδιά που 

σπουδάζουν απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών. Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για 
βιοποριστικό επάγγελµα απαιτείται βεβαίωση αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Αν 
υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης για τη 
δικαστική επιµέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή. 

δ) Πρωτότυπο ή Αντίγραφο των εντύπων Ε1 και Ε9 της τελευταίας 
ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος και περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, 
θα προσκοµίζεται το Ε1 οικονοµικού έτους 2006 (εισοδήµατα από 01/01/2005 έως 
31/12/2005) και το τελευταίο επικαιροποιηµένο κατά σειρά ετών Ε9 (τουλάχιστον 
δηλαδή οικονοµικού έτους 2005 και αντίστοιχα χρήσης 2004). Σε περίπτωση 
διάστασης του αιτούντος/σας, ο/η τελευταίος/α υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφα 
των εντύπων Ε1 και Ε9 της τελευταίας ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος και 
της/του εν διαστάσει ευρισκόµενης/ου συζύγου της/του. Σηµειώνεται ότι οι αρµόδιες 
για τον έλεγχο των δικαιολογητικών Υπηρεσίες, διατηρούν το δικαίωµα 
διασταύρωσης των υποβαλλόµενων στοιχείων µε τα τηρούµενα στις ∆.Ο.Υ. αρχεία. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι, κατά τη χρονική στιγµή της υποβολής της 
αίτησής τους, έχουν παραλάβει την εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος, θα 
προσκοµίζεται και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι: 

i) σε περίπτωση διάστασης του υποψηφίου, ή που για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο ο έγγαµος υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος µόνος του (λόγω πτώχευσης, καταδίκης κ.α.), είναι υποχρεωτική 
η προσκόµιση αντιγράφων των Ε1 και Ε9 και των δύο συζύγων χωρίς να 
απαιτείται, ωστόσο, κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και 
περιουσιακών στοιχείων.  

 
ii) στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων (Ε1 
και Ε9) απαιτείται η προσκόµιση γνήσιου αντιγράφου τόσο των αρχικών, όσο 
και των τροποποιητικών δηλώσεων, καθώς και των αντίστοιχων 
εκκαθαριστικών (εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας). Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο υποψήφιος θα κρίνεται σύµφωνα µε τα παρεχόµενα στην αρµόδια 
Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. στοιχεία, η οποία δε θα φέρει καµία ευθύνη για τις τυχόν 
προκαλούµενες συνέπειες (θέση αίτησης εκτός διαδικασίας λόγω χαµηλού 
εισοδήµατος, χαµηλή µοριοδότηση έναντι άλλων µε περισσότερα 
προστατευόµενα µέλη κ.ο.κ.). 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: 
(i) οι αιτούντες και οι σύζυγοι, έστω και σε διάσταση ευρισκόµενοι, ή οποιοδήποτε 
από τα άγαµα τέκνα τους που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους, δεν έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή νοµής σε 
διαµέρισµα, οικία ή αστικό οικοδόµηµα ή ότι είναι ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν 
πληρούν τις στεγαστικές τους ανάγκες. 
(ii) τα αντίγραφα των Ε1 και Ε9 της δήλωσης φόρου εισοδήµατος είναι ακριβή 
αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατατέθηκαν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
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(iii) παρέχεται η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία από το 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται στην 
αίτηση και στα συνοδευτικά της έγγραφα, αποκλειστικά για τις ανάγκες 
υλοποίησης και λειτουργίας των στεγαστικών προγραµµάτων. 

  ∆ιευκρινίζεται ότι η ολοκλήρωση των φακέλων των αιτήσεων (µε τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3) θα πρέπει να έχει γίνει µέχρι 
και την ηµέρα εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (30/9/2006). Η 
κατάθεση οποιουδήποτε συµπληρωµατικού κ.τ.λ. δικαιολογητικού µετά την 
παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν θα γίνεται δεκτή.  

Σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε µέχρι τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. 
33165/23.06.2006 Κ.Υ.Α., η υποβολή των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση 
του φακέλου (άρθρο 3§3) µετά την έκδοσης της σχετικής Απόφασης καθορισµού 
δικαιούχου, θα γίνεται απευθείας από τους δικαιούχους στην τράπεζα της 
επιλογής τους. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµιστούν είναι τα 
παρακάτω: 

1. Αντίγραφο της Απόφασης του Υφυπουργού ΕΣ∆∆Α για τον καθορισµό 
δικαιούχου στεγαστικής συνδροµής: σε καµία περίπτωση δεν θα 
προσκοµίζεται το πρωτότυπο της Απόφασης. 

2. Τίτλος κυριότητας. Στην περίπτωση ανέγερσης σε παραχωρούµενο από τους 
ΟΤΑ ή άλλους φορείς οικόπεδο, ως τίτλος κτήσης θα θεωρείται το 
παραχωρητήριο του οικοπέδου κατά κυριότητα που θα αναφέρεται και θα 
προσδιορίζει την επιφάνεια και τα όρια του συγκεκριµένου οικοπέδου. Το 
οικόπεδο θα παραχωρείται µε πλήρη κυριότητα και χωρίς αίρεση. Σε 
περίπτωση αγοράς οικοπέδου (για την ανέγερση σε αυτό κατοικίας) θα 
προσκοµίζεται το συµβόλαιο αγοράς από το οποίο θα προκύπτει ως 
οφειλόµενο τίµηµα ποσό έως 40% του χορηγούµενου κεφαλαίου. Στην 
περίπτωση αγοράς κατοικίας θα προσκοµίζεται το συµβόλαιο αγοράς, από το 
οποίο θα προκύπτει ως οφειλόµενο τίµηµα ποσό τουλάχιστον ίσο µε το ποσό 
του χορηγούµενου κεφαλαίου. Τέλος, στην περίπτωση ανέγερσης οικίας σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του αιτούντος θα προσκοµίζονται οι τίτλοι κυριότητας 
του οικοπέδου. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το τίµηµα του προς 
αγορά ακινήτου δεν µπορεί να υπερβαίνει την εµπορική αξία του 
ακινήτου (άρθρο 5§5), ενώ εξυπακούεται ότι εφόσον δεν πρόκειται για 
ένταξη σε δράσεις οικιστικής δόµησης που υλοποιούν οι ΟΤΑ της χώρας, 
η επιλογή του τόπου απόκτησης της κατοικίας αφορά αποκλειστικά το 
δικαιούχο. 

3. Πιστοποιητικό µεταγραφής ακινήτου. 
4. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη µερίδα του προκατόχου του ακινήτου. 
5. Τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου. 
6. Κάτοψη του ακινήτου. 
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδοµής του ακινήτου. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει άδεια οικοδοµής, θα προσκοµίζεται βεβαίωση της αρµόδιας 
πολεοδοµικής υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι πρόκειται για 
νόµιµο κτίσµα. 

8. Προϋπολογισµό έργων, αν πρόκειται για ανέγερση ή αποπεράτωση 
κατοικίας, θεωρηµένο από µηχανικό της χρηµατοδότριας τράπεζας (και όχι 
του δανειολήπτη όπως ίσχυε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.13576/23.3.2003 
ΚΥΑ). 

9. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
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Εφόσον ο δικαιούχος έχει προσκοµίσει στην τράπεζα της επιλογής του τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 δικαιολογητικά, και εφόσον, κατόπιν 
ελέγχου αυτών από την τράπεζα, διαπιστώνεται ότι συντρέχει δικαίωµα 
υπογραφής σύµβασης µε την τράπεζα, η τελευταία (ως χρηµατοδότρια τράπεζα) 
θα αναζητάει µε έγγραφό της από τον αρµόδιο Ο.Τ.Α. την αίτηση του δικαιούχου 
µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και µε την 
πρωτότυπη απόφαση καθορισµού δικαιούχου στεγαστικής συνδροµής. Στο ίδιο 
έγγραφό της θα αναφέρεται και η ακριβής τοποθεσία αγοράς / ανέγερσης του 
δανειοδοτούµενου ακινήτου. ∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η χρηµατοδότρια τράπεζα 
κρίνει σκόπιµη την προσκόµιση περαιτέρω δικαιολογητικών από το δικαιούχο, αυτό 
θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις συνθήκες χρηµατοδότησης που ισχύουν και για 
τους λοιπούς Έλληνες πολίτες, χωρίς να υποβάλει τους δικαιούχους Έλληνες 
Τσιγγάνους σε διαδικασίες που συνιστούν άµεση ή έµµεση διάκριση. Το ανωτέρω 
σχετικό έγγραφο θα κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και 
ειδικότερα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆.Ο. 

Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
Σταδίου 27, Αθήνα Τ.Κ. 101 83 

Εάν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3, η τράπεζα κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις δανειοδότησης του 
προς αγορά ακινήτου, τότε ο φάκελος θα επιστρέφεται αποκλειστικά από την 
τράπεζα στον Ο.Τ.Α. υποβολής της αίτησης µε αναφορά στον ειδικότερο λόγο 
απόρριψης του αιτήµατος δανειοδότησης και θα ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια 
∆/νση του Υπουργείου. Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω δικαιολογητικών την 
ευθύνη και υποχρέωση της επανέκδοσης φέρει ο υπεύθυνος για την απώλεια αυτών, 
µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για τυχόν έξοδα επανέκδοσης κ.α.  
 
5. ∆ιαδικασία αξιολόγησης – όργανα (άρθρο 4.α) 

 Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων θα γίνεται µε ευθύνη των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων (∆.Σ.) των οικείων Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών (φάκελοι) θα γίνεται από Ειδική Εισηγητική Επιτροπή (εφεξής 
Επιτροπή) που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό σε κάθε Ο.Τ.Α. µε απόφαση των 
οικείων ∆.Σ. Η αξιολόγηση από την Επιτροπή θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 (παράγραφοι 1 και 2 του άρ.3), µετά τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (επί του συνόλου εποµένως των 
υποβληθέντων αιτήσεων). Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάσσει δύο 
συγκεντρωτικούς πίνακες «προσωρινών δικαιούχων» σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
στην εγκύκλιο υποδείγµατα. Ο ένας πίνακας θα αφορά τους δικαιούχους που 
επιθυµούν να ενταχτούν σε προγράµµατα οικιστικής αποκατάστασης που 
υλοποιεί ο Ο.Τ.Α. στον οποίο διαµένουν και ο δεύτερος πίνακας θα αφορά όσους 
επιθυµούν να προβούν στην απόκτηση κατοικίας µονοµερώς, εκτός δηλαδή 
οικιστικών προγραµµάτων. Τονίζεται πάντως, ότι σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας 
κατάρτισης πινάκων, είναι δυνατή η δήλωση από τους υποψήφιους και των δύο 
περιπτώσεων χρήσης του δανείου, δηλώνοντας αντίστοιχα τη σειρά προτίµησής 
τους στο σχετικό πεδίο του πίνακα.  
 Μετά την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων «προσωρινών 
δικαιούχων» από την Επιτροπή, η τελευταία θα τους υποβάλει στην αρµόδια 
Υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. για την άµεση αποστολή τους στη ∆/νση 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Οργανισµών του Υπουργείου ΕΣ∆∆Α.  
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Στη συνέχεια, το Υπουργείο θα  καθορίζει τα ανώτατα όρια δικαιούχων για 
κάθε Ο.Τ.Α. και ειδικότερα ανά κατηγορία χρήσης του δανείου (α. οικιστικά 
προγράµµατα, β. εκτός οικιστικών προγραµµάτων), λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό 
αριθµό των προσωρινών δικαιούχων, τον αριθµό των προσωρινών δικαιούχων ανά 
Ο.Τ.Α. και ανά χρήση δανείου, και τις εκάστοτε εξασφαλισµένες εγγυήσεις του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου για το σκοπό αυτό. 

Κατόπιν ενηµέρωσης των Ο.Τ.Α. της χώρας από το ΥΠΕΣ∆∆Α για το 
ανώτατο όριο δικαιούχων, τα ∆.Σ. των οικείων Ο.Τ.Α. θα προχωρούν στην κατάταξη 
των προσωρινών δικαιούχων σε πίνακες «τελικών δικαιούχων» ανά κατηγορία 
χρήσης του δανείου. Για την κατάταξη στους πίνακες αυτούς οι φάκελοι των 
προσωρινών δικαιούχων θα βαθµολογούνται από τα οικεία ∆.Σ. σύµφωνα µε τα 
κριτήρια µοριοδότησης και τη διαδικασία του άρθρου 4.β, ενώ διευκρινίζεται ότι ο 
αριθµός των τελικών δικαιούχων ανά κατηγορία χρήσης θα προσαυξάνεται κατά 
50% από το ανώτατο δικαιούµενο όριο. Οι εν λόγω πίνακες θα αποστέλλονται 
στο Υπουργείο µαζί µε τους φακέλους των δικαιούχων των τελικών πινάκων και 
µόνο. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι εν λόγω πίνακες (συγκεντρωτικοί πίνακες προσωρινών 
δικαιούχων και πίνακες τελικών δικαιούχων) θα αποστέλλονται στο Υπουργείο 
υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο excel) σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
στο παράρτηµα της παρούσας εγκυκλίου υποδείγµατα. 

Η εισήγηση προς τον Υφυπουργό ΕΣ∆∆Α για την έκδοση απόφασης 
καθορισµού δικαιούχων στεγαστικής δανειοδότησης (εφεξής Απόφαση) γίνεται από 
τη ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆.Ο., κατόπιν ελέγχου των 
δικαιολογητικών των προτεινοµένων από τους Ο.Τ.Α. τελικών δικαιούχων, δίνοντας 
προτεραιότητα σε Ο.Τ.Α. οι οποίοι υλοποιούν δράσεις οικιστικής αποκατάστασης. 
Μετά την έκδοση της Απόφασης, ο σχετικός φάκελος, µαζί µε την Απόφαση, 
αποστέλλεται στους κατά τόπον αρµόδιους Ο.Τ.Α. οι οποίοι υποχρεούνται να 
ενηµερώσουν τους δικαιούχους και να τους επιδώσουν φωτοαντίγραφο της 
Απόφασης. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παράδοση στους δικαιούχους 
του ανωτέρω φακέλου (συµπεριλαµβανοµένης της πρωτότυπης Απόφασης) ο 
οποίος παραµένει στον Ο.Τ.Α. µέχρι την έγγραφη αναζήτησή του από τη 
χρηµατοδότρια τράπεζα της επιλογής του δικαιούχου.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον κατά τον έλεγχο των φακέλων από το Υπουργείο, 
διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω προτεινόµενοι τελικοί δικαιούχοι δεν πληρούν τις 
προβλεπόµενες προϋποθέσεις, οι σχετικοί φάκελοι θα απορρίπτονται χωρίς 
δικαίωµα επανυποβολής τους στην Υπηρεσία. ∆ιευκρινίζεται, εποµένως, ότι οι 
τελικοί δικαιούχοι προτείνονται από τους Ο.Τ.Α., οριστικοποιούνται, όµως, από 
το Υπουργείο κατόπιν ελέγχου των φακέλων τους, γεγονός που σηµαίνει ότι όσοι 
περιλαµβάνονται στους πίνακες κατάταξης τελικών δικαιούχων των Ο.Τ.Α. δεν 
αποτελούν αναγκαστικά δικαιούχους δανειοδότησης. 
 

6. Κριτήρια αξιολόγησης (άρθρο 4.β) 

Για τον καθορισµό των «τελικών δικαιούχων» από τους Ο.Τ.Α., τα οικεία ∆.Σ. 
αξιολογούν τους φακέλους των υποψηφίων του συγκεντρωτικού πίνακα 
«προσωρινών δικαιούχων» σύµφωνα µε τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια και µε την 
αντίστοιχη µοριοδότηση: 

 
Α. Μονογονεϊκή οικογένεια λόγω χηρείας: «προσωρινός δικαιούχος» που λόγω 
χηρείας δεν υπάρχει ο/η έτερος σύζυγος βαθµολογείται µε 25 µόρια. Εξυπακούεται 
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ότι αν στις εν λόγω οικογένειες δεν υπάρχουν ανήλικα παιδιά ή εν γένει 
προστατευόµενα µέλη, δεν πρόκειται για µονογονεϊκές οικογένειες (λόγω χηρείας) 
και δεν εφαρµόζεται το κριτήριο της µοριοδότησης. Στην προκειµένη περίπτωση η 
χηρεία θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
του υποψηφίου. 
 
Β. Αναπηρία του αιτούντος ή µέλους της οικογένειάς του άνω του 67%: για κάθε 
µέλος της οικογένειας του «προσωρινού δικαιούχου» που πάσχει από αναπηρία 
(οιασδήποτε φύσεως) από 67% και άνω, ο «προσωρινός δικαιούχος» βαθµολογείται 
µε 20 µόρια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση σχετικής 
Γνωµάτευσης από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα του 
δικαιούχου, αν η αναπηρία αφορά τον ίδιο, ή απόφαση της αρµόδιας Υγειονοµικής 
Επιτροπής της Νοµαρχίας, αν η αναπηρία αφορά προστατευόµενο µέλος της 
οικογένειας του προσωρινού δικαιούχου (οριστική ή τρείς προσωρινές). 
Επισηµαίνεται ότι για περιπτώσεις αναπηρίας λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέλη της 
οικογένειας (ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον, αυτά επιβαρύνουν οικονοµικά τον 
δικαιούχο, όπως προκύπτει και από τη σχετική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος). 
Για τον υπολογισµό των µορίων της κατηγορίας αυτής εφαρµόζεται ο τύπος [20 x 
αριθµός µελών µε αναπηρία]. 
 
Γ. Οικογένεια µε παιδιά: στην περίπτωση αυτή οι προσωρινοί δικαιούχοι 
βαθµολογούνται µε 20 µόρια, ενώ για κάθε ανήλικο τέκνο ή άλλο προστατευόµενο 
µέλος προστίθενται 5 µόρια. Π.χ. µία οικογένεια µε 5 παιδιά, εκ των οποίων 2 είναι 
ανήλικα, ένα είναι ενήλικο αλλά έχει αναπηρία άνω του 67%, δύο είναι ενήλικα και 
µε έναν παππού (ανιόντες συγγενείς α΄ βαθµού) ο οποίος ζει µε την οικογένεια και 
την επιβαρύνει οικονοµικά σύµφωνα µε το Ε1, βαθµολογείται σύµφωνα µε τον τύπο 
[20 + (5 x αριθµό προστατευόµενων µελών)]= [20+(5x4)]= [20+20]= 40 µόρια. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 
3 της παρούσας Κ.Υ.Α. δεν µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία 
µοριοδότησης από την οποία θα προκύψουν οι προτεινόµενοι στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
«τελικοί δικαιούχοι». 
 
 Κατόπιν µοριοδότησης των «προσωρινών δικαιούχων» σύµφωνα µε τα 
παραπάνω τρία κοινωνικά κριτήρια, το ∆.Σ. του οικείου Ο.Τ.Α. θα προχωράει στην 
κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των «τελικών δικαιούχων» ανά κατηγορία 
χρήσης του δανείου (σύµφωνα µε τα συνηµµένα στην εγκύκλιο Υποδείγµατα). Η 
κατάταξη των δικαιούχων θα γίνεται κατά τη σειρά της βαθµολογίας που 
συγκέντρωσαν οι προσωρινοί δικαιούχοι στο πλαίσιο της διαδικασίας 
µοριοδότησης (ως ανωτέρω). Σε περίπτωση ισοβαθµίας των προσωρινών 
δικαιούχων, στο πίνακα κατάταξης προηγούνται όσοι έχουν χαµηλότερο εισόδηµα, 
ενώ στην περίπτωση που και έτσι διαπιστώνεται ισοβαθµία, η σειρά κατάταξης 
µεταξύ των ισοβαθµούντων θα καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση που θα 
πραγµατοποιείται στο δηµοτικό/κοινοτικό κατάστηµα του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυµίζεται ότι ο συνολικός αριθµός των προτεινόµενων προς το 
ΥΠΕΣ∆∆Α «τελικών δικαιούχων» (πίνακας κατάταξης «τελικών δικαιούχων») 
δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο δικαιούχων ανά κατηγορία χρήσης για κάθε 
Ο.Τ.Α., προσαυξηµένο σε ποσοστό 50% από το όριο που καθόρισε το ΥΠΕΣ∆∆Α.
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Παραδείγµατα και πρότυπα πινάκων για όλα τα στάδια της διαδικασίας επισυνάπτονται 
στο παράρτηµα της παρούσας εγκυκλίου, ενώ διευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω 
πίνακες θα αποστέλλονται απαραιτήτως και σε ηλεκτρονική µορφή (excel). 
 
7. Φορείς, διάρκεια, τρόπος χορήγησης δανείων (άρθρο 5) 

Οι υποψήφιοι που καθορίστηκαν δικαιούχοι στεγαστικής δανειοδότησης 
σύµφωνα µε την Απόφαση του Υφυπουργού ΕΣ∆∆Α, επιλέγουν την τράπεζα µε την 
οποία θα υπογράψουν την αναγκαία δανειστική σύµβαση για την εκταµίευση του 
δανείου. Οι τράπεζες που έχουν συµβληθεί µέχρι και σήµερα µε το εν λόγω 
πρόγραµµα στεγαστικής δανειοδότησης είναι οι: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα 
Πειραιώς. Στην περίπτωση που περισσότερες τράπεζες συµβληθούν µε το 
πρόγραµµα οι ενδιαφερόµενοι θα ειδοποιηθούν µε σχετική ανακοίνωση της 
Υπηρεσίας προς τους Ο.Τ.Α. στους οποίους υπέβαλαν αίτηση. Επισηµαίνεται ότι 
αρµόδιες για τη χρηµατοδότηση τράπεζες είναι µόνο αυτές που βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων του Νοµού στον οποίο βρίσκεται το προς αγορά ακίνητο. 
Στο ίδιο πλαίσιο σηµειώνεται ότι, εάν ο δικαιούχος πρόκειται να αγοράσει ακίνητο 
σε άλλο ΟΤΑ από αυτόν στον οποίο διέµενε και κατέθεσε την αίτηση, τότε ο 
τελευταίος πρέπει να διαβιβάσει το φάκελο του δικαιούχου στον Ο.Τ.Α. αγοράς 
της κατοικίας. Σηµειώνεται επίσης, ότι αρµόδιοι και υπεύθυνοι για τη διαβίβαση 
των φακέλων είναι αποκλειστικά οι Ο.Τ.Α. στους οποίους υποβλήθηκε η αίτηση 
κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση µονογονεϊκών οικογενειών τα δάνεια θα χορηγούνται στους 
έχοντες την επιµέλεια των τέκνων, σύµφωνα µε τη σχετική δικαστική απόφαση.  

Σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, τα δάνεια θα χορηγούνται µέχρι του 
ύψους της εµπορικής αξίας του προς αγορά ακινήτου η οποία θα πιστοποιείται από 
το µηχανικό της τράπεζας, στο πλαίσιο του νοµικού και τεχνικού ελέγχου των 
δανείων από τη χρηµατοδότρια τράπεζα. 

Στην περίπτωση ανέγερσης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο το δάνειο θα 
χορηγείται σε τρεις δόσεις ως εξής: Η πρώτη δόση σε ποσοστό έως 30% του 
χορηγούµενου κεφαλαίου καταβάλλεται µε την υπογραφή της δανειακής σύµβασης 
µε τη χρηµατοδότρια τράπεζα. Η δεύτερη δόση, σε ποσοστό έως 40% του δανείου 
καταβάλλεται µετά από έγγραφη πιστοποίηση του µηχανικού της χρηµατοδότριας 
τράπεζας και σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών. Η τρίτη δόση σε ποσοστό έως 
30% του δανείου (χορηγούµενου κεφαλαίου), θα καταβάλλεται µετά από έγγραφη 
διαπίστωση του µηχανικού της χρηµατοδότριας τράπεζας ότι πρόκειται για την τελική 
φάση κατασκευής της κατοικίας. Με την ίδια διαδικασία θα πραγµατοποιείται και η 
χορήγηση του δανείου για αποπεράτωση υφιστάµενης κατοικίας, και πάντα µέχρι του 
ύψους της εµπορικής αξίας των σχετικών εργασιών. 

Στην περίπτωση αγοράς οικοπέδου για την ανέγερση σε αυτό κατοικίας, 
ποσοστό έως 40% του χορηγούµενου κεφαλαίου µπορεί να δοθεί για την αγορά του 
οικοπέδου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα του δανείου θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 
πρώτη σε ποσοστό έως 30% µε την έκδοση της σχετικής πολεοδοµικής άδειας (και 
την προσκόµιση αυτής στη χρηµατοδότρια τράπεζα) και η δεύτερη σε ποσοστό έως 
30% µετά από έγγραφη πιστοποίηση του µηχανικού της τράπεζας ότι πρόκειται για 
την τελική φάση κατασκευής της κατοικίας σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 

Τονίζεται ότι σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, µε την παρούσα Κ.Υ.Α. 
καθορίζεται προθεσµία 12 µηνών για την υπογραφή δανειακής σύµβασης µε τις 
τράπεζες. Η προθεσµία υπολογίζεται από την ηµέρα επίδοσης αντιγράφου της 
Απόφασης στον τελικό δικαιούχο. Αν στο διάστηµα αυτό ο δικαιούχος, αν και 
παρέλαβε αντίγραφο της Απόφασης, ωστόσο δεν υπέγραψε δανειακή σύµβαση µε την 
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τράπεζα, τότε η Απόφαση µε την οποία καθορίστηκε δικαιούχος στεγαστικής 
συνδροµής παύει να ισχύει και ανακαλείται οριστικά µε διαπιστωτική πράξη του 
Υφυπουργού ΕΣ∆∆Α. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η προθεσµία των οκτώ 
(8) µηνών για την εκταµίευση του δανείου µετά την υπογραφή της δανειακής 
σύµβασης (άρθρο 5§7). Αρµόδιοι φορείς για την παρακολούθηση πλήρωσης της 
ανωτέρω υποχρέωσης είναι οι κατά τόπον αρµόδιοι Ο.Τ.Α., οι οποίοι οφείλουν να 
ελέγχουν τις σχετικές ηµεροµηνίες κατά τη στιγµή της έγγραφης αναζήτησης του 
φακέλου του δικαιούχου από τις χρηµατοδότριες τράπεζες.  
 

8. Νόµιµες κυρώσεις (άρθρο 6§3) 

Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συµβάσεων θα καθορίζεται ρητά ότι 
σε περίπτωση υποβολής, από τους δικαιούχους στεγαστικής δανειοδότησης, 
ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα 
αναλάβουν µε την υποβολή αίτησης συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και τη 
σύναψη δανειακής σύµβασης, θα επιβάλλονται, πέρα από τις κυρώσεις που ρητά 
αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, οι προβλεπόµενες µε το Ν.1599/1986 (άρθρο 
22) ποινικές κυρώσεις. 
 
9. Λοιπές διατάξεις (άρθρο 7) 

 Σε περίπτωση ένταξης των δικαιούχων σε προγράµµατα οικιστικής 
αποκατάστασης που υλοποιούν οι ΟΤΑ, η όλη διαδικασία ακολουθεί την υπ’ 
αριθµ.28807/28.05.2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 812/Β). 
 Σε περίπτωση που σε δικαιούχο στεγαστικής δανειοδότησης είχε παραχωρηθεί 
λυόµενη οικία, ο κατά τόπον αρµόδιος ΟΤΑ οφείλει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας ΚΥΑ να εκκινήσει τη διαδικασία επιστροφής της λυόµενης οικίας και να 
µεριµνήσει για την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου σε συνεργασία µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διαµονής 
του δικαιούχου σε σκηνή, παράγκα κ.τ.λ. 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται για διάστηµα 15 ετών η αγοραπωλησία 
κατοικίας που αποκτήθηκε µε τα εν λόγω δάνεια µεταξύ συγγενών α΄ βαθµού, 
καθώς επίσης και η εκµίσθωσή της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η 
µεταβίβαση του ακινήτου για λόγους γονικής παροχής. Σε διαφορετική περίπτωση 
επιβάλλονται οι νοµικές κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας 
Κ.Υ.Α. 

 
Εν κατακλείδι, διευκρινίζεται ότι µε την παρούσα ΚΥΑ ρυθµίζεται η διαδικασία 

και οι όροι χορήγησης των δανείων που θα εγκριθούν µετά τη δηµοσίευση της 
παρούσας (δηλαδή µετά την 29η.06.2006) ΚΥΑ. ∆εν έχει δηλαδή αναδροµική ισχύ σε 
παλιότερες αποφάσεις που δεν έχουν, ωστόσο, µέχρι και σήµερα οδηγήσει στη 
σύναψη δανειακών συµβάσεων. 

Οι Ο.Τ.Α. παραλαβής των αιτήσεων οφείλουν κατά την παραλαβή των 
δικαιολογητικών να ελέγχουν την συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων στεγαστικής 
συνδροµής. Σε αρνητική περίπτωση, και προκειµένου για την αποφυγή δηµιουργίας 
«πλασµατικής ελπίδας» στους ενδιαφεροµένους, οι αρµόδιες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. 
καλούνται όπως δεν παραλαµβάνουν αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ.33165/23.06.2006 Κ.Υ.Α., εκτός αν εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας ο ενδιαφερόµενος καταφέρει να ολοκληρώσει το φάκελο 
µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 (παράγραφοι 2 και 3). 

Για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των Ο.Τ.Α., τα σχετικά έντυπα για 
την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων, η Κ.Υ.Α. και η παρούσα εγκύκλιος θα 
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παρέχονται και µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. στην ακόλουθη 
διεύθυνση: www.ypes.gr .  

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούµε για την ανάρτηση της παρούσας στους 
χώρους του ∆ηµοτικού/Κοινοτικού καταστήµατος και για την κατάλληλη ενηµέρωση 
των ενδιαφεροµένων και των αρµόδιων υπαλλήλων. 

 
     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
      

      
 
      ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 

      

 
Συνηµµένα: Παράρτηµα (σελίδες 14) 

1. Έντυπο Αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα (σελ.2) 
2. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης (σελ.2) 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση (3 φόρµες κατά περίπτωση, σελ.3) 
4. Συγκεντρωτικός πίνακας «προσωρινών δικαιούχων» (Α) (σελ.1) 
5. Συγκεντρωτικός πίνακας «προσωρινών δικαιούχων» (Β) (σελ.1) 
6. Πίνακας κατάταξης «προσωρινών δικαιούχων» (Α) (σελ.1) 
7. Πίνακας κατάταξης «προσωρινών δικαιούχων» (Β) (σελ.1) 
8. Πίνακας κατάταξης «τελικών δικαιούχων» (Α) (σελ.1) 
9. Πίνακας κατάταξης «τελικών δικαιούχων» (Β) (σελ.1). 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού, Αθ. Νάκου 
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα, Αθ. Βεζυργιάννη 
- Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
- ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆.Ο. 

- Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (σε 4 αντίγραφα) 
- ∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ1: ______   Α/Α1: ____         
 
 
 
 
Η αίτηση υποβλήθηκε στο ∆ήµο :________________ Νοµού:____________________________  

Αριθµός πρωτοκόλλου αίτησης: __________ Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης:_________________ 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ: 
                                                                      Σ.Π. (Σειρά προτίµησης) 

  Α. Ένταξη σε πρόγραµµα 
οικιστικής δόµησης του ∆ήµου   

  Τίτλος   
  έργου2: 

 
______________________________________
______________________________________ 

                                                                                    Σ.Π. (Σειρά προτίµησης) 
Β. Χρήση εκτός οικιστικών δράσεων                

 

 Αγορά κατοικίας  Αποπεράτωση κατοικίας  

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα3: ____________________________ 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Επώνυµο : ______________________________    Όνοµα : ____________________________ 

Όνοµα πατρός : ___________________________ Όνοµα µητρός : ______________________ 

Ηµερ/νία γέννησης : ________________________Α.∆.Τ. :_________  Α.Φ.Μ. :_____________ 

Αριθ. ∆ηµοτολογίου : ______________∆ήµου : _______________ Νοµού :_________________     

Οικογενειακή κατάσταση4: 
 
∆/νση µόνιµης κατοικίας : ________________________________________________________   

Τηλέφωνο επικοινωνίας: _________________________________________________________  

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

Επώνυµο : ________________________________ Όνοµα : ____________________________  

Αριθ. ∆ηµοτολογίου : ______________  ∆ήµου :                                                  Νοµού :     

Όνοµα πατρός συζύγου : _____________________ Όνοµα µητρός συζύγου : __________________  

Α.Φ.Μ.  συζύγου : ______________   Α.∆.Τ. συζύγου : __________________________________  

4. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΕΚΝΩΝ  και λοιπών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ του υποψηφίου   

α/α 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 

3   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

4   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

5   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

6   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

Ανέγερση  κατοικίας σε οικόπεδο :  υφιστάµενο  παραχωρούµενο   που θα αγοραστεί  

Ε Α Χ ∆Ζ ∆ 
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7   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

8   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

9   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

10   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

11   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

12   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

13   Ε Α Χ ∆Ζ ∆   

 

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (όπου α/α: 1= Αιτών, 2= Σύζυγος,  3, 4, 5 κ.ο.κ. για τα λοιπά µέλη, όπως 
δηλώθηκαν στον πίνακα 4)  

α/α οικία οικόπεδο αγροτεµάχιο 
Στήλη Α 
τ.µ. 

Στήλη Β 
ποσοστό 

ιδιοκτησίας 
(%) 

Στήλη Γ 
(Α Χ Β) 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Συν. τ.µ.                         

 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ :  ____________      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :______ 
 

6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ : 

1. Επικυρωµένο αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ΝΑΙ  ΟΧΙ  
     
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΝΑΙ  ΟΧΙ  
     
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 (σύµφωνα µε το υπόδειγµα) ΝΑΙ  ΟΧΙ  
     
4. Ακριβές Αντίγραφο εντύπου Ε1 της φορολογίας εισοδήµατος  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
     
5. Ακριβές Αντίγραφο εντύπου Ε9 ΝΑΙ  ΟΧΙ  
     
6.  Λοιπά δικαιολογητικά προνοιακού και ιατρικού χαρακτήρα ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 Αν  ναι, αναγράφονται οι τίτλοι και  επισυνάπτονται ακριβή αντίγραφα αυτών 

 

 

    

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Ηµεροµηνία: _________ 
                                                                                                                                                          Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 
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                                                                                                                                                          Υπογραφή 
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Οδηγίες Συµπλήρωσης Εντύπου Αίτησης 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΚΕΤΟΥ & Α/Α 

Συµπληρώνεται από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Καταγράφεται ο αριθµός µε τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου και η αντίστοιχη ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο ∆ήµο. Για την εγκυρότητα 
της αίτησης, κατά την παραλαβή της θα τοποθετείται και η σχετική σφραγίδα του ∆ήµου στο 
περιθώριο της πρώτης σελίδας της αίτησης. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
∆ΑΝΕΙΟΥ 

Συµπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται το δάνειο τσεκάρωντας µε Χ το αντίστοιχο 
κουτάκι (ένταξη σε πρόγραµµα οικιστικής δόµησης που υλοποιεί ο ∆ήµος ή/και απόκτηση 
κατοικίας εκτός οικιστικών δράσεων, µονοµερώς). Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα επιλογής και των 
δύο περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή, θα συµπληρώνεται στο κουτάκι µε την ένδειξη «ΣΠ» και 
η σειρά προτίµησης. Για την πρώτη προτίµηση θα συµπληρώνεται ο αριθµός 1, ενώ για τη δεύτερη 
προτίµηση ο αριθµός 2.  

Εφόσον στο ∆ήµο υλοποιείται δράση στεγαστικής αποκατάστασης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Ο.Π.∆.) και 
ο υποψήφιος επιθυµεί την ένταξή του σε αυτή, θα συµπληρώνεται από το ∆ήµο και ο τίτλος της 
σχετικής δράσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης που υποβλήθηκε στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

Στο πεδίο «∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα», συµπληρώνεται το ∆.∆. στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, 
εφόσον πρόκειται για αποπεράτωση υφιστάµενης κατοικίας ή ανέγερση σε 
ιδιόκτητο/παραχωρούµενο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (2) 
ΣΥΖΥΓΟΥ (3) 

Τα στοιχεία του αιτούντος και της συζύγου (επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, 
ηµερ. γέννησης, αριθµ. ∆ηµοτολογίου (π.χ. 12345/1, 12345/2 κ.ο.κ.), ∆ήµος, Νοµός & η 
οικογενειακή κατάσταση) καταγράφονται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ή 
συµπληρωµατικά από το Α∆Τ). Από το πιστοποιητικό λαµβάνονται υπόψη µέλη µε 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ µόνο. 

Στο πεδίο «οικογενειακή κατάσταση» διαγράφεται το αντίστοιχο κατά περίπτωση γράµµα, ως εξής: 

«Ε» για έγγαµους, «Α» για άγαµους, «Χ» για άτοµα σε χηρεία, «∆Ζ» για διαζευγµένους και  

«∆» για όσους είναι σε διάσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός των έγγαµων, θα προσκοµίζεται και 
το σχετικό πιστοποιητικό (ληξιαρχική πράξη θανάτου, διαζευκτήριο,  κ.ο.κ.).   

Ο Α∆Τ συµπληρώνεται από την αστυνοµική ταυτότητα και το ΑΦΜ συµπληρώνεται από το Ε1.  

Σε περίπτωση που αναγράφονται διαφορετικά στοιχεία στα δικαιολογητικά (π.χ. µεταξύ του 
αριθµού Α∆Τ στην ταυτότητα και στα Ε1, Ε9) σηµειώνονται οι διαφορές των στοιχείων στις 
παρατηρήσεις.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (4) 

Καταγράφονται τα στοιχεία µόνο των ανήλικων παιδιών και των παιδιών µε αναπηρία 
(επώνυµο, όνοµα, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµ. δηµοτολογίου και οικ. κατάσταση) από το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και µε την προϋπόθεση ότι έχουν ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗ (λαµβάνουµε υπ’ όψη την κανονική εγγραφή και όχι την ενδεικτική. Τα 
διαγραµµένα τέκνα δεν καταγράφονται).  

Στον ίδιο πίνακα καταγράφονται και τα λοιπά µέλη που συζούν µόνιµα µε τον υποψήφιο και τον 
επιβαρύνουν οικονοµικά (σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ε1). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν 
πρόκειται για παιδιά του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκοµίζεται και η σχετική µερίδα 
οικογενειακής κατάστασης για τη συµπλήρωση του σχετικού πεδίου. 
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (5) 

Καταγράφονται οι οικίες και τα ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεµάχια κ.α.) του υποψηφίου και των 
προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του από το Ε9.  

Ο α/α γράφεται ως εξής: αιτών =1, ο/η σύζυγος =2 και για τα παιδιά ή άλλα προστατευόµενα µέλη 
συµπληρώνεται ο αντίστοιχος α/α από την καταγραφή τους στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ και λοιπών 
προστατευόµενων µελών (4).  

Για την καταγραφή των ακινήτων, καθένα ονοµατίζεται µε ένα µοναδικό κωδικό ως εξής: το πρώτο 
ως «Α», το δεύτερο ως «Β», το τρίτο ως «Γ» κ.ο.κ. και ο σχετικός κωδικός (Α, Β, Γ κ.ο.κ.) 
καταχωρείται στην αντίστοιχη στήλη, αναλόγως αν πρόκειται για οικία, οικόπεδο, αγροτεµάχιο 
κ.α.  

Για κάθε ακίνητο συµπληρώνεται σε χωριστή σειρά η επιφάνειά του σε τ.µ., το ποσοστό 
ιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη (ανά οικία, οικόπεδο κ.α.) και το τελικό ποσοστό τ.µ. που 
αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτήτη (µέλος οικογένειας) ανά ακίνητο.  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (5) 

Στην τελευταία γραµµή του πίνακα θα συµπληρώνεται το σύνολο των τετραγωνικών µέτρων που 
κατέχουν τα µέλη της οικογένειας του υποψηφίου, ανάλογα αν πρόκειται για οικία,  οικόπεδο, 
αγροτεµάχιο κ.α. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 
1. Ο αιτών κατέχει οικόπεδο  1200 τ.µ. µε ποσοστό ιδιοκτησίας 100% (δηλ.1200 τµ) 
2. Ο αιτών κατέχει οικία 100 τ.µ. µε ποσοστό ιδιοκτησίας 60% (δηλ.60 τµ) 
3. Το τέκνο µε α/α=3 από τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ κατέχει στην οικία των 100 τ.µ. ποσοστό 

συνιδιοκτησίας 40% (δηλαδή 40 τ.µ.). 
4. Ο αιτών κατέχει  οικία 60 τ.µ. µε  ποσοστό συνιδιοκτησίας 30% (δηλαδή 18 τ.µ.) 
5. Η σύζυγος του αιτούντα κατέχει οικόπεδο 1000 τ.µ. µε  ποσοστό συνιδιοκτησίας 65% (δηλαδή 

650 τ.µ.) 
 

α/α Οικία Οικόπεδο Αγροτεµάχιο Τ.Μ. Ποσοστό (%) 
ιδιοκτησίας 

Σύνολο τ.µ.  
(ανά ιδιοκτήτη) 

1  Α  1200 100 1200 
2 Β   100 60 60 
3 Β   100 40 40 
1 Γ   60 30 18 
2  ∆  1000 65 650 
ΣΥΝ. τ.µ. 118 τ.µ. 1850 τ.µ.        -------     

ΕΤΗΣΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

Το εισόδηµα καταγράφεται από το Ε1. Αναλυτικότερα: 

Όταν πρόκειται για έγγαµους καταγράφεται το άθροισµα των εισοδηµάτων και των δύο συζύγων. 

Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη οι καθαρές απολαβές: καθαρά 
εισοδήµατα από µισθούς & συντάξεις, ΕΚΑΣ, Αµοιβές γιατρών του ΕΣΥ κτλ που φορολογούνται 
µε γενικές διατάξεις, ποσά εισοδηµατικής ενίσχυσης, καθαρά εισοδήµατα από γεωργικές 
επιχειρήσεις, καθαρά κέρδη από ατοµική επιχείρηση,  καθαρό εισόδηµα από ατοµικό επάγγελµα, 
εισοδήµατα που δεν εντάσσονται σε άλλη περίπτωση του πίνακα 4, εισοδήµατα που 
φορολογούνται µε ειδικό τρόπο ή  απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς.  

Σε περίπτωση προσκόµισης αρχικής και συµπληρωµατικής δήλωσης Ε1 (του ίδιου οικονοµικού 
έτους) λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των εισοδηµάτων που δηλώνεται και στις δύο δηλώσεις. Αν 
η αρχική συνοδεύεται από τροποποιητική δήλωση Ε1, τότε λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα που 
δηλώνεται στην τροποποιητική. 

∆εν θεωρούνται εισοδήµατα τα ακαθάριστα ποσά, τα τεκµαρτά εισοδήµατα (αυτοκίνητα κλπ).  

Σε περίπτωση αµφιβολίας και εφόσον προσκοµίζεται και εκκαθαριστικό σηµείωµα του ίδιου 
οικονοµικού έτους, υπερισχύει το καθαρό ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΈΤΟΣ 

Καταγράφεται το οικονοµικό έτος που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του Ε1 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕ-
ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Τσεκάρονται τα αντίστοιχα κουτάκια, αναλόγως αν επισυνάπτονται ή όχι τα σχετικά 
δικαιολογητικά στην αίτηση. Για οποιοδήποτε δικαιολογητικό επισυνάπτεται, εκτός από αυτά που 
αναφέρονται ονοµαστικά  στην αίτηση, θα αναγράφεται και ο τίτλος του.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω ότι πρέπει να καταγραφούν στις παρατηρήσεις 
ο υπάλληλος που συµπληρώνει το έντυπο καταγράφει οποιαδήποτε επισήµανση θεωρεί σηµαντική  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συµπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίδεται στην ακρίβεια 
και εγκυρότητα των στοιχείων. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» (Α): ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Ο.Τ.Α. 
∆ήµος ……………………..  Νοµού ……………………..  Περιφέρειας ……………………… 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» για ένταξη σε προγράµµατα οικιστικής δόµησης 
Τίτλος έργου (1): ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Στοιχεία Αιτούντα Στοιχεία Συζύγου Αιτούντα 

Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ 

Εισόδηµα 
(2) 

Περιουσιακά 
Στοιχεία (3) 

                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
(1) Συµπληρώνεται ο τίτλος της υλοποιούµενης δράσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων. Αν πρόκειται για δράση που τελεί υπό έγκριση, 
αναγράφεται ο τίτλος µε τον οποίο έχει προταθεί στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. από τον Ο.Τ.Α. 
(2) Συµπληρώνεται το άθροισµα του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος (αιτούντος, συζύγου, τυχόν προστατευόµενων µελών κ.α.).        
(3) Συµπληρώνονται τα τ.µ. της κατοικίας, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας έγγαµων συζύγων, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των τ.µ. που βαρύνει και τους δύο συζύγους. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας µε τρίτο πρόσωπο λαµβάνονται υπόψη τα τ.µ. 
που αντιστοιχούν µόνο στον αιτούντα. Αντίστοιχα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΚ» για πλήρη κυριότητα και «Σ» για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, π.χ. 100% (ΠΚ), 50% (Σ). 
                  
                  
                  
                  
                  
         Ηµεροµηνία,       
         Ο πρόεδρος της Εισηγητικής Επιτροπής    
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» (Β): ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

∆ήµος ……………………..  Νοµού ……………………..  Περιφέρειας ……………………… 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ "ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ" για χρήση ΕΚΤΟΣ προγραµµάτων οικιστικής δόµησης 

Στοιχεία Αιτούντα Στοιχεία Συζύγου Αιτούντα 

Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ 

Ε
ισ
όδ
ηµ
α 

(1
) 

Π
ερ
ιο
υσ
ια
κά

 
Στ
οι
χε
ία

 (2
) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

(1) Συµπληρώνεται το άθροισµα του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος (αιτούντος, συζύγου, τυχόν προστατευόµενων µελών κ.α.).      

(2) Συµπληρώνονται τα τ.µ. της κατοικίας, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας έγγαµων συζύγων, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των τ.µ. που βαρύνει και τους δύο συζύγους. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας µε τρίτο πρόσωπο λαµβάνονται υπόψη τα 
τ.µ. που αντιστοιχούν µόνο στον αιτούντα. Αντίστοιχα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΚ» για πλήρη κυριότητα και «Σ» για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, π.χ. 100% (ΠΚ), 50% (Σ). 

                  

                  

                  

             Ηµεροµηνία,    

            Ο πρόεδρος της Εισηγητικής Επιτροπής  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» (Α): ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Ο.Τ.Α. 

∆ήµος ……………………..  Νοµού ……………………..  Περιφέρειας ……………………… 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ "ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ" για ένταξη σε προγράµµατα οικιστικής δόµησης 

Τίτλος έργου (1): ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Στοιχεία Αιτούντα Στοιχεία Συζύγου Αιτούντα 

Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ 

Ε
ισ
όδ
ηµ
α 

(2
) 

Π
ερ
ιο
υσ
ια
κά

 Σ
το
ιχ
εί
α 

(3
) 

Μ
ον
ογ
ον
εϊ
κή

 
οι
κο
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 λ
όγ
ω
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ρε
ία
ς 

(4
) 

Ο
ικ
ογ
έν
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α 

µε
 π
αι
δι
ά 

(5
) 

Α
να
π
ηρ
ία

 6
7%

 (6
) 

Σύ
νο
λο

 β
αθ

µο
λο
γί
ας

 
(7

) 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            
(1) Συµπληρώνεται ο τίτλος της υλοποιούµενης δράσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΣ∆∆Α στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων. Αν πρόκειται για δράση που τελεί υπό έγκριση, αναγράφεται ο τίτλος µε 
τον οποίο έχει προταθεί στο ΥΠΕΣ∆∆Α από τον ΟΤΑ.  

(2) Συµπληρώνεται το άθροισµα του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος (αιτούντος, συζύγου, τυχόν προστατευόµενων µελών κ.α.).          

(3) Συµπληρώνονται τα τ.µ. της κατοικίας, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας έγγαµων συζύγων, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των τ.µ. που βαρύνει και τους δύο συζύγους. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας µε τρίτο πρόσωπο λαµβάνονται υπόψη τα τ.µ. που αντιστοιχούν µόνο στον 
αιτούντα. Αντίστοιχα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΚ» για πλήρη κυριότητα και «Σ» για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, π.χ. 100% (ΠΚ), 50% (Σ). 

(4) Συµπληρώνεται µε το βαθµό 25 µόνο εφόσον πληρείται το συγκεκριµένο κριτήριο.              

(5) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που συγκεντρώνει η οικογένεια του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει αναπηρία ≥ 67%.           

(6) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που αντιστοιχούν στην οικογένεια του υποψηφίου, π.χ. έγγαµος υποψήφιος µε 5 ανήλικα παιδιά βαθµολογείται µε [20+(5Χ5)]=45.       

(7) Συµπληρώνεται το σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσε ο προσωρινός δικαιούχος. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε διαφορετικό υποψήφιο/αίτηση.         

                      

           Ηµεροµηνία         

           Για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο        

                      

                     

          Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραµµατέας        Τα Μέλη      
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» (Β): ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
∆ήµος ……………………..  Νοµού ……………………..  Περιφέρειας ……………………… 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ "ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ" για χρήση ΕΚΤΟΣ προγραµµάτων οικιστικής δόµησης 

Στοιχεία Αιτούντα Στοιχεία Συζύγου Αιτούντα 

Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ 

Ε
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α 

(1
) 
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 (2
) 

Μ
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) 
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 ≥
 6

7%
 (5

) 
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 (6
) 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

(1) Συµπληρώνεται το άθροισµα του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος (αιτούντος, συζύγου, τυχόν προστατευόµενων µελών κ.α.).       
(2) Συµπληρώνονται τα τ.µ. της κατοικίας, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας έγγαµων συζύγων, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των τ.µ. που βαρύνει και τους δύο συζύγους. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας µε τρίτο πρόσωπο λαµβάνονται υπόψη τα τ.µ. 
που αντιστοιχούν µόνο στον αιτούντα. Αντίστοιχα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΚ» για πλήρη κυριότητα και «Σ» για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, π.χ. 100% (ΠΚ), 50% (Σ). 
(3) Συµπληρώνεται µε το βαθµό 25 µόνο εφόσον πληρείται το συγκεκριµένο κριτήριο.          
(4) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που συγκεντρώνει η οικογένεια του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει αναπηρία ≥ 67%.         
(5) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που αντιστοιχούν στην οικογένεια του υποψηφίου, π.χ. έγγαµος υποψήφιος µε 5 ανήλικα παιδιά βαθµολογείται µε [20+(5Χ5)]=45.    
(6) Συµπληρώνεται το σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσε ο προσωρινός δικαιούχος. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε διαφορετικό υποψήφιο/αίτηση.         
                      
         Ηµεροµηνία,            
        Για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο           
                     
       Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραµµατέας        Τα Μέλη           
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» (Α): ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Ο.Τ.Α. 

∆ήµος ……………………..  Νοµού ……………………..  Περιφέρειας ……………………… 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ για ΈΝΤΑΞΗ σε προγράµµατα οικιστικής δόµησης 

Τίτλος έργου (1): ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Στοιχεία Αιτούντα Στοιχεία Συζύγου Αιτούντα 

Α/Α 
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Π
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Μ
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Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα 
πατρός 

Όνοµα 
µητρός ∆ηµότης Αρ. 

δηµ/γίου Α∆Τ ΑΦΜ 
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) 
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) 
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(9
) 

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

(1) Συµπληρώνεται ο τίτλος της υλοποιούµενης δράσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΣ∆∆Α στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων. Αν πρόκειται για δράση που 
τελεί υπό έγκριση, αναγράφεται ο τίτλος µε τον οποίο έχει προταθεί στο ΥΠΕΣ∆∆Α από τον ΟΤΑ.     
(2) Συµπληρώνεται η σειρά µε την οποία κατατάσσονται οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα µε τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν             
(3) Συµπληρώνεται η σειρά προτίµησης του δικαιούχου: µεταφέρετε το περιεχόµενο του πεδίου "ΣΠ" από τη φόρµα της αίτησης του δικαιούχου.            
(4) Συµπληρώνεται το άθροισµα του καθαρού οικογενειακού εισοδήµατος (αιτούντος, συζύγου, τυχόν προστατευόµενων µελών κ.α.).             
(5) Συµπληρώνεται το σύνολο των τετραγωνικών µέτρων που κατέχουν όλα τα προστατευόµενα µέλη και ο υποψήφιος.              
(6) Συµπληρώνεται µε το βαθµό 25 µόνο εφόσον πληρείται το συγκεκριµένο κριτήριο.                 
(7) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που συγκεντρώνει η οικογένεια του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει αναπηρία ≥ 67%.             
(8) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που αντιστοιχούν στην οικογένεια του υποψηφίου, π.χ. έγγαµος υποψήφιος µε 5 ανήλικα παιδιά βαθµολογείται µε 
[20+(5Χ5)]=45.          
(9) Συµπληρώνεται το σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσε ο προσωρινός δικαιούχος. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε διαφορετικό υποψήφιο/αίτηση.           
                        
                        
                        
                        
               Ηµεροµηνία,        
               Για το   ∆ηµοτικό Συµβούλιο        
                        
                        
              Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραµµατέας              Τα Μέλη      

 
 



C:\Documents and Settings\Jordan\Τα έγγραφά µου\Jo\6ο ∆Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ\∆ιορθώσεις\∆ιορθώσεις 2006-10-25\egiklios daneion.doc 26

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» (Β): ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
∆ήµος ……………………..  Νοµού ……………………..  Περιφέρειας ……………………… 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ για χρήση ΕΚΤΟΣ προγραµµάτων οικιστικής δόµησης 
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(1) Συµπληρώνεται η σειρά µε την οποία κατατάσσονται οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα µε τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν              
(2) Συµπληρώνεται η σειρά προτίµησης του δικαιούχου: µεταφέρετε το περιεχόµενο του πεδίου "ΣΠ" από τη φόρµα της αίτησης του δικαιούχου.            
(3) Συµπληρώνεται το άθροισµα του καθαρού οικογενειακού εισοδήµατος (αιτούντος, συζύγου, τυχόν προστατευόµενων µελών κ.α.).             
(4) Συµπληρώνεται το σύνολο των τετραγωνικών µέτρων που κατέχουν όλα τα προστατευόµενα µέλη και ο 
υποψήφιος.               
(5) Συµπληρώνεται µε το βαθµό 25 µόνο εφόσον πληρείται το συγκεκριµένο κριτήριο.                 
(6) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που συγκεντρώνει η οικογένεια του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει αναπηρία ≥ 67%.              
(7) Συµπληρώνεται το σύνολο των βαθµών που αντιστοιχούν στην οικογένεια του υποψηφίου, π.χ. έγγαµος υποψήφιος µε 5 ανήλικα παιδιά βαθµολογείται µε [20+(5Χ5)]=45.          
(8) Συµπληρώνεται το σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσε ο προσωρινός δικαιούχος. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε διαφορετικό 
υποψήφιο/αίτηση.            
                        
                        
                                  Ηµεροµηνία,          

              Για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο          

                        

                        

            Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραµµατέας        Τα Μέλη       
 


