
1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η πρόσβαση στο έντυπο αίτησης καθώς και ο σχετικός οδηγός συμπλήρωσης της , από τον αιτητή θα μπορεί 
να γίνεται με τους πιο κάτω τρόπους:
 Με επίσκεψη του σε ένα από τα Επαρχιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΚΕΔΙΠΕΣ ή μέσω ηλεκτρονικής 

αναζήτησης στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ.

 Με αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Εργασίας , 
Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . 

 Με επίσκεψη του σε ένα από τα κατά τόπους γραφεία της Altamira και συνάντηση με αρμόδιο 

λειτουργό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΤΙΑ

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Με βάση τον επίσημο οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης ο αιτητής συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία και 
επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά / παραστατικά. (βλέπε διευθύνσεις που αναφέρονται πιο 
πάνω για τον οδηγό συμπλήρωσης) 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ALTAMIRA

Το έντυπο αίτησης με επισυνημμένα όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά / παραστατικά υποβάλλεται σε 
αρμόδιο λειτουργό της Altamira στις διευθύνσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

4. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο αρμόδιος λειτουργός της Altamira διενεργεί προκαταρκτική επισκόπηση στην υποβληθείσα αίτηση και 
καθοδηγεί τον αιτητή όπου κρίνει αναγκαίο ότι απαιτούνται διορθώσεις ή υφίστανται κενά στην 
συμπλήρωση της ή/ και ελλείπουν απαιτούμενα παραστατικά/ αποδεικτικά. 

5. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Ο αρμόδιος λειτουργός της Altamira αφού βεβαιωθεί ότι έχει συμπληρωθεί ορθά η αίτηση προχωρεί στην 
ανάρτηση των πληροφοριών της αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΤΗ

Ο αρμόδιος λειτουργός της Altamira προβαίνει σε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, συμπεριλαμβανομένου και της βιωσιμότητας του 
αιτητή βάσει της σχετικής Οδηγίας Περί Καθυστερήσεων της ΚΤΚ. 

7. ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Altamira και διενεργείται η 
ανάλογη ενημέρωση της σχετικής ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

(1) Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας και αναμονή 
για την απόφαση του. 

(2) Παράλληλα ο λειτουργός της Altamira επικοινωνεί με τον 
πελάτη για καθορισμό ημερομηνίας υπογραφής των εγγράφων 
στα Επαρχιακά Τμήματα Εγγράφων της ΚΕΔΙΠΕΣ και την 
υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

O Πελάτης μπορεί να υποβάλει ένσταση όπως αναφέρεται στους λεπτομερείς όρους του 
Μνημονίου. 

10. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν εγκριθεί η ένσταση από το Υπουργείο 
Εργασίας, τότε προωθείται προς 
υλοποίηση στο Τμήμα Εγγράφων της 
ΚΕΔΙΠΕΣ.

11. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Εάν απορριφθεί η ένσταση, τότε ο 
λειτουργός της Altamira επικοινωνεί με 
τον πελάτη για εξεύρεση άλλης λύσης.  

ΕΓΚΡΙΣΗΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ALTAMIRA
Λευκωσία: 216 Αυγούστου, Παλλουριώτισσα 1040
Λάρνακα: 1, Συνεργατισμού, 6018 
Αμμόχωστος: Τεύκρου Ανθία 54, 5330 Αγία Νάπα
Λεμεσός: 232 Z Λεοντίου Α , 3020 

Πάφος: 5, Γωνία Kennedy, 8047 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΔΙΠΕΣ
Λευκωσία: Γρηγόρη Αυξεντίου 7, 1096
Λάρνακα: Λεωφ. Παπανικολή 37, 6053 
Αμμόχωστος: Γρ. Διγενή 4, 5281 Παραλίμνι
Λεμεσός: Πατριαρχίου Ιεροσολύμων 16, 4192 Υψωνας
Πάφος: Κοριτσάς 1, 8010

Link: http://kedipes.com.cy

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπουργείο Οικονομικών:  http://www.mof.gov.cy

Υπουργείο Εργασίας, Πρ. & ΚΑ: http://www.mlsi.gov.cy

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
(α) Οι πιστωτικές διευκολύνσεις να είναι εξασφαλισμένες 
με Επιλέξιμη Κύρια Κατοικία ανοικτής αγοραίας αξίας 
μικρότερης των τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(€350.000) με βάση εκτίμηση που θα διεξαχθεί,
(β) Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% 
του υπολοίπου των συνολικών πιστωτικών διευκολύνσεων 
του δανειολήπτη να ήταν μη εξυπηρετούμενο για 
περισσότερες από ενενήντα (90) ημέρες,  
(γ) Ο δανειολήπτης να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά 

και περιουσιακά κριτήρια. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΕΔΙΠΕΣ
Λευκωσία: Αρχ. Μακαρίου III 38, 2407 Έγκωμη
Λάρνακα: Γωνίας Αποστολίδου & Αγίας Ελένης 12, 1ος 
όροφος,  6021 
Αμμόχωστος: Γρίβα Διγενή 4, 1ος όροφος, 5281 Παραλίμνι
Λεμεσός: Γλάστωνος 97, ΟΑΣΙΣ Court, 3ος όροφος , 3032 
Πάφος: Κορυτσάς 1, 8010 

ΕΓΚΡΙΣΗΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
(α) Στοιχεία Αιτητή και της οικογένειας του π.χ. αντίγραφο 
πολιτικής ταυτότητας, βεβαίωση κοινοτάρχη για τη 
διεύθυνση διαμονής, αναλυτική κατάσταση κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος ή υδατοπρομήθειας ανά διμηνία 
από το 2013 κτλ
(β) Στοιχεία Κύριας Κατοικίας π.χ.  αντίγραφο 
επικαιροποιημένου τίτλου ιδιοκτησίας, έκθεση εκτίμησης 
αξίας κύριας κατοικίας κτλ
(γ) Πιστωτικές Διευκολύνσεις (Δάνεια) με το Ίδρυμα
(δ) Ετήσια εισοδήματα (πιστοποιητικό απολαβών από τον 
εργοδότη, σχετικά πιστοποητικά /βεβαιώσεις εσόδων από 
μερίσματα, τόκους καταθέσεων, ομόλογα, συντάξεις/ 
επιδόματα κτλ)
(ε) Στοιχεία για Περιουσιακά Στοιχεία και Άλλες 
Υποχρεώσεις π.χ. κατάσταση τραπεζικών λογαριασμών, 
πιστοποιητικό Παγκύπριας έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας 
για τον Αιτητή και όλα τα μέλη της οικογένειας του κτλ

Λεπτομερής Κατάλογος με τα απαραίτητα Παραστατικά 
παρατίθεται στο Επίσημο Έντυπο Αίτησης (Βλέπε πιο 
πάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις για πρόσβαση στο 
έντυπο).
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