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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 

ΣΙΣΛΟ ΥΕΔΙΟΤ: ΔΙΑΘΕΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΥΑΜΗΛΩΝ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ  
 
1. Δηαρσξηζκόο 

Οηθνπέδσλ 
(α) Οηθόπεδα δηαρσξίδνληαη ζε δηνηθεηηθέο πεξηνρέο όπνπ δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε ζρεηηθήο αλάγθεο θαη γηα ηε 

ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο ιακβάλεηαη ππόςε ε άπνςε ηεο νηθείαο Τνπηθήο Αξρήο.  Κάζε πεξίπησζε κειεηάηαη 
από ηελ νηθεία Επαξρηαθή Δηνίθεζε, ε νπνία ππνβάιιεη ζην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ ζρεηηθή Έθζεζε θαη 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε. 

 
(β) Δηαρσξηζκόο νηθνπέδσλ είλαη δπλαηό λα γίλεη ζε θξαηηθή ηδηνθηεζία ή θαη ζε ηδηνθηεζίεο πνπ απνθηνύληαη από 

ην δεκόζην κε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ή κε άιιν ηξόπν.  Η δαπάλε γηα απαιινηξηώζεηο, όηαλ είλαη 
αλαγθαίεο, θαιύπηεηαη από ην άξζξν «Απαιινηξίσζε γεο» ηνπ Τκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο. 

 

2. Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ 
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 
παξαρώξεζε 
νηθνπέδνπ 

(α)  Η δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα παξαρώξεζε νηθνπέδνπ ζε δηαρσξηζκό πνπ πινπνηείηαη κε βάζε ην 
παξόλ Σρέδην γλσζηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζε αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηεο νηθείαο Επαξρηαθήο Δηνίθεζεο θαη 
νηθείαο Τνπηθήο Αξρήο.  Η γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα δεκνζηνπνηεζεί  όηαλ ηα έξγα ππνδνκήο γηα ην 
δηαρσξηζκό βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην πινπνίεζεο (ηνπνζέηεζε ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ). 

 
(β) Σηε γλσζηνπνίεζε θαζνξίδνληαη ε πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ, νη 

δηθαηνύρνη, ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο αλάξηεζεο ηνπ πξνθαηαξθηηθνύ θαηαιόγνπ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ε πεξίνδνο 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

 

3. Υπνβνιή αηηήζεσλ (α) Αηηήζεηο είλαη δπλαηό λα ππνβάιινληαη εληόο πεξηόδνπ δύν κελώλ από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο 
ζην θαζνξηζκέλν έληππν. 

 
(β) Εθπξόζεζκεο αηηήζεηο ή αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξεηο δε ζα εμεηάδνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη.  Αλ 

παξακείλνπλ αδηάζεηα νηθόπεδα ζα επαλαδεκνζηεύεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαη ζα πξνζθαιείηαη ε ππνβνιή 
λέσλ αηηήζεσλ. 

 
(γ) Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα έγγξαθα: 
 

i. Έλνξθε Δήισζε γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. 
 

ii. Πηζηνπνηεηηθό γάκνπ (ζξεζθεπηηθνύ ή πνιηηηθνύ) ή δηαδύγην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  Σε πεξίπησζε 
γάκνπ Κύπξηνπ πνιίηε κε αιινδαπό ζε μέλε ρώξα, ην πηζηνπνηεηηθό γάκνπ πξέπεη λα είλαη δεόλησο 
πηζηνπνηεκέλν από ηελ νηθεία Πξεζβεία. 
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iii. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν κόληκεο δηακνλήο ζηελ Κύπξν γηα ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν. 

 
iv. Πηζηνπνηεηηθό έξεπλαο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα ηνλ αηηεηή, ην / ηε ζύδπγν, ηνπο γνλείο ηνπ δεύγνπο θαη ηα 

παηδηά ηνπ δεύγνπο, αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή όπνπ δηακέλνπλ κόληκα, ηελ πεξηνρή όπνπ βξίζθεηαη ν 
δηαρσξηζκόο, ηελ πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπο (αλ είλαη δηαθνξεηηθή από ηηο πξνεγνύκελεο πεξηνρέο) θαη 
αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε απνμέλσζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ζε πεξίνδν κηθξόηεξε ησλ ηξηώλ εηώλ από 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 
v. Έλνξθε Δήισζε ελώπηνλ Πξσηνθνιιεηή όηη ν αηηεηήο δελ θαηέρεη άιιε αθίλεηε ηδηνθηεζία.  Σε 

πεξίπησζε πνπ θαηέρεη ηέηνηα ηδηνθηεζία, απηή ζα δειώλεηαη ζηελ Έλνξθε Δήισζε. 
 

4. Δηαδηθαζία εμέηαζεο 
αηηήζεσλ θαη 
θαζνξηζκνύ 
δηθαηνύρσλ 

(α) Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εμεηάδνληαη από Επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από ηνλ νηθείν Έπαξρν ή 
εθπξόζσπν ηνπ, σο Πξόεδξν, εθπξνζώπνπο ησλ Τκεκάησλ Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο θαη Υπεξεζηώλ 
Κνηλσληθήο Επεκεξίαο θαη ηνλ Πξόεδξν Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή αηξεηό κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ σο 
εθπξόζσπν ηνπο. 

 
(β)    Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ, ε Επηηξνπή, θαηαξηίδεη πξνθαηαξηηθό θαηάινγν δηθαηνύρσλ θαηά θαηεγνξία 

πξνηεξαηόηεηαο θαη απηόο εθηίζεηαη πξνο επηζεώξεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν ζηα γξαθεία ηεο νηθείαο 
Επαξρηαθήο Δηνίθεζεο θαη ηεο νηθείαο Τνπηθήο Αξρήο.  

 
(γ)   Ο πξνθαηαξηηθόο θαηάινγνο ησλ δηθαηνύρσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ νηθνπέδσλ. 
    

5. Υπνβνιή θαη εμέηαζε 
ελζηάζεσλ 

(α) ε πεξίνδν 21 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο πνπ πεξηγξάθεηαη πην 
πάλσ, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνθαηαξηηθό θαηάινγν ησλ δηθαηνύρσλ, αηηεηήο πνπ δελ έρεη πεξηιεθζεί ζε 
απηόλ, είλαη δπλαηό λα ππνβάιεη αηηηνινγεκέλε έλζηαζε ζηελ νηθεία Επαξρηαθή Δηνίθεζε. 

 
(β) Έλζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη κε βάζε ην (α) πην πάλσ εμεηάδεηαη από ηνλ νηθείν Έπαξρν θαη κεηά ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απόθαζεο, θαηαξηίδεηαη ν ηειηθόο θαηάινγνο ησλ δηθαηνύρσλ. 
 
(γ) Ελζηάζεηο επί ηνπ ηειηθνύ θαηαιόγνπ ππνβάιινληαη ζε δηάζηεκα 30 εκεξώλ, ζηνλ νηθείν Έπαξρν, ν 

νπνίνο εηνηκάδεη έθζεζε γεγνλόησλ, ηελ νπνία δηαβηβάδεη γηα εμέηαζε θαη ιήςε ηειηθήο απόθαζεο ζηελ 
Επηηξνπή κειέηεο Ελζηάζεσλ. 

 
(δ) Οη ελζηάζεηο κειεηνύληαη από Επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από εθπξόζσπν ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, σο Πξόεδξνο, εθπξνζώπνπο ησλ Τκεκάησλ Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο θαη 
Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ Κύπξνπ ή εθπξόζσπν ηνπ. 
Ννείηαη όηη νη εθπξόζσπνη ησλ δύν αλσηέξσ Τκεκάησλ δε ζα είλαη νη  ίδηνη κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
Τκεκάησλ πνπ ήηαλ κέιε ηεο Επηηξνπήο πνπ έιαβε ηελ απόθαζε αλαθνξηθά κε ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ 
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πξνθαηαξηηθνύ θαηαιόγνπ δηθαηνύρσλ (παξάγξαθνο 4 (α)). 
 
(ε) Σηε ζπλεδξία ηεο Επηηξνπήο κειέηεο ελζηάζεσλ κπνξεί λα παξαζηεί εθπξόζσπνο ηεο νηθείαο Επαξρηαθήο 

Δηνίθεζεο ή θαη ηνπ νηθείνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα λα δώζνπλ δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έλζηαζε.  
Καηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ παξίζηαληαη κόλν ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο.    

    

6. Δηάζεζε Οηθνπέδσλ Οηθόπεδν ζα παξαρσξείηαη ζε δηθαηνύρνπο θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8.  
Οπνηαδήπνηε νηθόπεδα παξακείλνπλ αδηάζεηα κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ δηθαηνύρσλ ςειόηεξεο 
πξνηεξαηόηεηαο, ζα δηαηίζεληαη ζε δηθαηνύρνπο ρακειόηεξεο πξνηεξαηόηεηαο. 
 

7. Καηαλνκή νηθνπέδσλ 
ζε εγθεθξηκέλνπο 
αηηεηέο 

Η θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ νηθνπέδσλ ζηνπο εγθεθξηκέλνπο αηηεηέο γίλεηαη κε θιήξσζε. 

8. Δηθαηνύρνη θαη 
πξνηεηαηόηεηεο 

(α)Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Ωο δηθαηνύρνη θαζνξίδνληαη νξγαληθέο νηθνγέλεηεο, κε ή ρσξίο παηδηά.  Πξνηεξαηόηεηα 
ζα δίδεηαη θαηά ζεηξά ζε πνιύηεθλεο νξγαληθέο νηθνγέλεηεο, νξγαληθέο νηθνγέλεηεο, δηαδεπγκέλνπο κε γνληθή 
επζύλε γηα αλήιηθα παηδηά. 

 
(β) Πξνηεξαηόηεηα αλάινγα κε ηνλ ηόπν δηακνλήο δηθαηνύρνπ: 
 

i. Απηόρζνλαο: Αηηεηήο κόληκνο θάηνηθνο ηεο θνηλόηεηαο. 
ii. Εθηνπηζζείο: Αηηεηήο πνπ είλαη εθηνπηζκέλνο (θάηνρνο πξνζθπγηθήο ηαπηόηεηαο) θαη κόληκνο θάηνηθνο 

ηεο θνηλόηεηαο.  Ννείηαη όηη νηθνγέλεηα όπνπ ν έλαο από ηνπο δύν πξνέξρεηαη από εθηνπηζζείζα 
νηθνγέλεηα θαη ν άιινο από απηόρζνλε νηθνγέλεηα, ζεσξείηαη ρακειόηεξεο πξνηεξαηόηεηαο από 
νηθνγέλεηα απηνρζόλσλ, εθόζνλ ν εθηνπηζζείο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ παξαρώξεζε νηθνπέδνπ γηα 
εθηνπηζζέληεο (Σπλνηθηζκνί Απηνζηέγαζεο). 

iii. Απόδεκνο εζσηεξηθνύ: Αηηεηήο απόδεκνο εζσηεξηθνύ πνπ επηζπκεί λα επαλεγθαηαζηαζεί κόληκα ζηε 
θνηλόηεηα από ηελ νπνία θαηάγεηαη. 

iv. Επαλαπαηξηζζείο / Απόδεκνο εμσηεξηθνύ:  Επαλαπαηξηζκέλνο απόδεκνο ν νπνίνο κπνξεί λα 
απνδείμεη όηη δηακέλεη κόληκα ζηελ Κύπξν θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. 

v. Κάηνηθνο γεηηνληθήο θνηλόηεηαο:  Αηηεηήο πνπ δηακέλεη ζε θνηλόηεηα πνπ απέρεη απόζηαζε κηθξόηεξε 
ησλ δέθα ρηιηνκέηξσλ από ηα όξηα ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία δηαρσξίδνληαη ηα νηθόπεδα. 

vi. Επξσπαίνο πνιίηεο: Πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, λννπκέλνπ όηη είλαη κόληκνο 
θάηνηθνο ηεο θνηλόηεηαο γηα πεξίνδν ηξηώλ (3) εηώλ ηνπιάρηζηνλ θαη κόληκνο θάηνηθνο ζηελ Κύπξν γηα 
πεξίνδν πέληε (5) εηώλ ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 
(γ) Όξην ειηθίαο:  Δηθαηνύρνο ζεσξείηαη αηηεηήο πνπ θαηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ έρεη ειηθία πνπ επηηξέπεη ηελ 

εμόθιεζε όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο.  Καηά ζπλέπεηα, δε 
ζεσξείηαη δηθαηνύρνο νηθνγελεηάξρεο κε ειηθία πέξαλ ησλ 50 εηώλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
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(δ) Άιιε αθίλεηε ηδηνθηεζία: Δηθαηνύρνο ζεσξείηαη πξόζσπν πνπ δελ έρεη εγγεγξακκέλε ζην όλνκα ηνπ ή ζην 
όλνκα ηεο / ηνπ ζπδύγνπ θαηνηθία (πεξηιακβαλνκέλεο θαη θαηνηθίαο απηνζηέγαζεο) ή ζην όλνκα νπνηνπδήπνηε 
από ην αλδξόγπλν ή ζην όλνκα ησλ γνλέσλ νπνηνπδήπνηε από ην αλδξόγπλν ή ησλ παηδηώλ ηνπ αλδξνγύλνπ 
νηθόπεδν ή ηεκάρην γεο ζε θαζνξηζκέλε Οηθηζηηθή Ζώλε ή ζε πεξηνρή όπνπ κπνξεί λα αλαγεξζεί θαηνηθία κε 
βάζε ηελ ηζρύνπζα πνιενδνκηθή πνιηηηθή. 

 
(ε) Εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα: Ωο δηθαηνύρνη ζεσξνύληαη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ην εηήζην εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα 

αθόινπζα πνζά, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 
 
     Σύλζεζε νηθνγέλεηαο 
 
     Οηθνγέλεηα δύν αηόκσλ                               €21.000 
     Οηθνγέλεηα ηξηώλ αηόκσλ                            €23.000    
     Οηθνγέλεηα ηεζζάξσλ αηόκσλ                    €26.000  

Οηθνγέλεηα πέληε αηόκσλ                            €29.000 
Οηθνγέλεηα έμη αηόκσλ                                 €30.000 
Οηθνγέλεηα επηά αηόκσλ                             €32.000 
Γηα θάζε εμαξηώκελν ζα παξαρσξείηαη έθπησζε €1300 
 
(Τα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ζα είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ εθαξκόδνληαη εθάζηνηε γηα ζθνπνύο απηνζηέγαζεο 
εθηνπηζζέλησλ ζε θξαηηθά νηθόπεδα) 

 
Ννείηαη όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππόςε νιόθιεξν ην 
εηζόδεκα ηνπ πςειόηεξα ακεηβόκελνπ από ηνπο  ζπδύγνπο θαη ην έλα ηέηαξην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 
ρακειόηεξα ακνηβνκέλνπ. 

 

9. Υπνγξαθή Σπκθσλίαο (α) Γηα ηελ παξαρώξεζε νηθνπέδνπ ζε δηθαηνύρν ζπλάπηεηαη Σπκθσλία Ελνηθηαγνξάο κεηαμύ ηνπ νηθείνπ Επάξρνπ 
θαη ησλ δύν ζπδύγσλ, αλ πξόθεηηαη γηα έγγακν δεύγνο, ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 
Παξάξηεκα Γ.  

 
(β) Η Σπκθσλία Ελνηθηαγνξάο ζα αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ 

ηδηνθηεζίαο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ. 
 

10. Αμία νηθνπέδνπ (α) Η εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο γεο, ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ γηα ην δηαρσξηζκό νηθνπέδσλ. 

 
(β) Η ηηκή ηνπ νηθνπέδνπ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ δηθαηνύρν, πεξηιακβάλεη όια ηα έμνδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δηαρσξηζκό (έξγα ππνδνκήο, όπσο δξόκνη, κεηαθνξά λεξνύ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θ.ι.π.) θαη πνζνζηό 25% 
ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ.  ηελ αμία ηεο γεο δελ ζα ζπλππνινγίδεηαη ην εκβαδόλ πνπ δηαηίζεηαη γηα 
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δεκόζηνπο αλνηθηνύο ρώξνπο θαη δεκόζην νδηθό δίθηπν. 
 
(γ) Η ηηκή παξαρώξεζεο ηνπ νηθνπέδνπ ζε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα (νηθνγέλεηα κε ηέζζεξα ή πεξηζζόηεξα 

εμαξηώκελα παηδηά), κεηώλεηαη όπσο ζα απνθαζίζεη ν Υπνπξγόο Εζσηεξηθώλ, κε βάζε ηελ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηό από ηελ νηθεία Επαξρηαθή Δηνίθεζε. 

 
(δ) Η αμία ησλ αδηάζεησλ νηθνπέδσλ πνπ πξνέξρνληαη από πξνεγνύκελνπο / παιαηνύο δηαρσξηζκνύο, 

ππνινγίδεηαη θαηά ηνλ νπζηώδε ρξόλν πνπ θαζνξίδεηαη ε ηηκή ησλ νηθνπέδσλ πνπ παξαδίδνληαη κε ην λέν 
δηαρσξηζκό. 

 

11. Μέγηζην εκβαδόλ 
νηθνπέδνπ θαη 
θαηνηθίαο 

(α) Τν εκβαδόλ νηθνπέδνπ πνπ δηαρσξίδεηαη ζύκθσλα κε ην παξόλ Σρέδην θπκαίλεηαη από 325 κέρξη 371 η.κ. 
 
(β) Σε νηθόπεδα πνπ παξαρσξνύληαη κε βάζε ην παξόλ Σρέδην δε ζα επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θαηνηθίαο κε 

εκβαδόλ κεγαιύηεξν ησλ 230 η.κ.  Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκβαδνύ δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε αθάιππηεο 
βεξάληεο, ππόζηεγνη θαη βνεζεηηθνί ρώξνη, εθηόο αλ ηνλ εκβαδόλ ηνπο ππεξβαίλεη ηα 50 η.κ., θαιπκκέλεο 
βεξάληεο, εθηόο αλ ην εκβαδόλ ηνπο ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηνπ ηδίνπ νξόθνπ.  Ννείηαη όηη 
όζνλ αθνξά ηηο αθάιππηεο βεξάληεο θαη ηνπο ππόζηεγνπο  βνεζεηηθνύο ρώξνπο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα πην πάλσ εκβαδά, ζα ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ην επηπιένλ εκβαδόλ. 

 
      Τν εκβαδόλ απηό ζα θαηαγξάθεηαη ζηε Σπκθσλία Ελνηθηαγνξάο. 
 
(γ) Υπέξβαζε ηνπ αλσηέξσ εκβαδνύ θαηνηθίαο ζα επηηξέπεηαη κόλν θαηά 15 η.κ. γηα θάζε επηπξόζζεην ηέθλν πέξαλ 

ησλ ηεζζάξσλ, ζε πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε αλαπεξία πνπ ππνρξεώλεη 
ζε ρξήζε ηξνρνθαζίζκαηνο. 

 
(δ) Κάζε θαηνηθία πνπ αλεγείξεηαη πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από δύν ππλνδσκάηηνα, θνπδίλα θαη 

απνρσξεηήξην θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ πνιενδνκηθή άδεηα θαη ηελ άδεηα νηθνδνκήο πνπ ζα εμαζθαιηζζνύλ 
κε επζύλε ηνπ δηθαηνύρνπ. 

   

12. Όξνη απνπιεξσκήο 
ηνπ νηθνπέδνπ 

Ο αηηεηήο θαηαβάιιεη ην 1/5 ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο Ελνηθηαγνξάο.  Τν ππόινηπν 
πνζό ζα θαηαβάιιεηαη κε ίζεο εηήζηεο δόζεηο εληόο πεξηόδνπ 10 κέρξη 15 εηώλ. 
 
Τν επηηόθην θαζνξίζηεθε σο εμήο: 
 
(α) Σν επηηόθην πνπ ζα ρξεώλεηαη ζηνλ αηηεηή λα είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε ην 3% ηνηο εθαηό. 
 
(β) Σηελ πεξίπησζε πνπ αηηεηήο θαζπζηεξήζεη λα πιεξώζεη ηελ εηήζηα δόζε ηνπ, ζα ρξεώλεηαη κε ηόθν 
ππεξεκεξίαο πνπ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Εληαίνπ Δεκόζηνπ Επηηνθίνπ Υπεξεκεξίαο Νόκν (Αξ. 167 (Θ) 
ηνπ 2006) ή ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκηζηηθώλ δηαηαγκάησλ ηνπ Υπνπξγνύ 



6 
 

Οηθνλνκηθώλ. 
 
Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 
 

i. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηηόθην πεξηιακβάλεη δεθαδηθό αξηζκό, λα ιακβάλεηαη ππόςε κέρξη ην δεύηεξν 
δεθαδηθό κόλν, ρσξίο ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ ηξίηνπ δεθαδηθνύ. 

 
ii. ζην ζπκβόιαην πνπ ππνγξάθεηαη κε ην δηθαηνύρν λα πεξηιεθζεί πξόλνηα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην θαζνξηζκέλν 

επηηόθην, όπσο απηό ζα εγθξηζεί από  ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 
 

iii. ην ζηαζεξό επηηόθην αλαζεσξείηαη κόλν γηα λέα ζπκβόιαηα θαηόπηλ θνηλήο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 
iv. νη δηθαηνύρνη ππόθεηληαη θαη ζηνπο όξνπο / δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκόδεη ν Οξγαληζκόο Φξεκαηνδόηεζεο 

Σηέγεο, ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο από ηνλ ελ ιόγσ Οξγαληζκό. 
 

13. Δεζκεύζεηο ηνπ 
δηθαηνύρνπ 

(α) Ο δηθαηνύρνο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη νηθόπεδν κε βάζε ην παξόλ Σρέδην έρεη ππνρξέσζε λα αλεγείξεη 
θαηνηθία κέζα ζε πεξίνδν δύν εηώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο Ελνηθηαγνξάο. 

 
(β) Η νηθεία Επαξρηαθή Δηνίθεζε κπνξεί λα εγθξίλεη παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ γηα έλα επηπξόζζεην έηνο, εθόζνλ 

θξίλεη όηη απηό δηθαηνινγείηαη, ελώ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεη είλαη δπλαηό λα εγθξηζεί παξάηαζε γηα έλα αθόκα 
επηπξόζζεην έηνο. 

 
(γ) Η πεξίνδνο αλέγεξζεο ηεο θαηνηθίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα ηέζζεξα έηε, αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ζα έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη αλσηέξσ παξαηάζεηο από ηελ νηθεία Επαξρηαθή Δηνίθεζε. 
 

14. Εγγξαθή νηθνπέδνπ Μεηά ηελ εμόθιεζε ηνπ νηθνπέδνπ, ν νηθείνο Έπαξρνο είλαη δπλαηό λα κεηαβηβάζεη ην νηθόπεδν ζην δηθαηνύρν. 
 

15. Εγγξαθή ππνζήθεο 
ζηε Σπκθσλία 
Ελνηθηαγνξάο 

Η Σπκθσλία Ελνηθηαγνξάο πνπ ππνγξάθεηαη γηα ηελ παξαρώξεζε νηθνπέδνπ κε βάζε ην παξόλ Σρέδην είλαη 
δπλαηό λα εθρσξεζεί από ην δηθαηνύρν ζηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Φξεκαηνδόηεζεο Σηέγεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 
δαλείνπ γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθίαο. 
 

16. Με ζπκκόξθσζε κε 
ηνπο όξνπο ηνπ 
Σρεδίνπ θαη ηεο 
Σπκθσλίαο 
Ελνηθηαγνξάο 

(α) Η νηθεία Επαξρηαθή Δηνίθεζε ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηνπ Σρεδίνπ θαη ηεο Σπκθσλίαο 
Ελνηθηαγνξάο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ δηθαηνύρν θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ νηθνπέδνπ ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνύληαη ηα αλσηέξσ. 

 
(β) Σε πεξίπησζε αλάθηεζεο ηνπ νηθνπέδνπ, ην θξάηνο θαηαθξαηεί ηελ πξνθαηαβνιή πνπ ζα πιεξσζεί γηα ην 

νηθόπεδν θαη ζα έρεη πιήξε θαηνρή ησλ όπνησλ νηθνδνκώλ αλεγεξζνύλ ζε απηό από ηνλ δηθαηνύρν, ρσξίο 
ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 
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17. Απνμέλσζε νηθνπέδνπ 
πνπ παξαρσξείηαη κε 
βάζε ην Σρέδην 

(α) Δηθαηνύρνο ζηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί νηθόπεδν κε βάζε ην παξόλ Σρέδην δε δηθαηνύηαη λα πσιήζεη ή 
δηαζέζεη κε άιιν ηξόπν ην νηθόπεδν ή / θαη ηελ θαηνηθία πνπ ζα αλεγεξζεί ζε απηό, πξνηνύ παξέιζνπλ δέθα 
(10) έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σπκθσλίαο Ελνηθηαγνξάο ή πξνηνύ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε από 
ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο  ηνπ νηθνπέδνπ, ππό ηνλ όξν όηη ζα εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε Σπκθσλία Ελνηθηαγνξάο.  Ννείηαη όηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ζπλνιηθή πεξίνδνο δε ζα 
ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σπκθσλίαο Ελνηθηαγνξάο. 

 
(β) Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαη ππό ηνλ απόιπην όξν όηη ην νηθόπεδν έρεη ήδε εμνθιεζεί, ν νηθείνο Έπαξρνο κε 

έγγξαθε απόθαζε ηνπ είλαη δπλαηό λα εμαηξέζεη ηνλ δηθαηνύρν από ηνλ παξόληα πεξηνξηζηηθό όξν.  
 

18. Άιινη όξνη (α) Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ γάκνπ ηνπ αλδξνγύλνπ κε ην νπνίν ππνγξάθεθε Σύκβαζε  θαη αλ δελ ππάξρνπλ 
ηέθλα, ε Σύκβαζε αθπξώλεηαη αλ δελ έρεη αξρίζεη ε αλέγεξζε ηεο θαηνηθίαο θαη ην νηθόπεδν πεξηέξρεηαη ζηελ 
θπξηόηεηα ηεο Δεκνθξαηίαο γηα λα δηαηεζεί ζε άιιν δηθαηνύρν. 

 
(β) Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ γάκνπ αλδξνγύλνπ κε ην νπνίν ππνγξάθεθε Σύκβαζε θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηέθλα, 

θαη αλ έρεη αξρίζεη ε αλέγεξζε ηεο θαηνηθίαο, ε Σύκβαζε Ελνηθηαγνξάο αθπξώλεηαη, ην νηθόπεδν πεξηέξρεηαη 
ζηελ θπξηόηεηα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη δηαηίζεηαη ζε άιιν δηθαηνύρν, ν νπνίνο πιεξεί όια ηα θξηηήξηα ηνπ 
παξόληνο Σρεδίνπ.  Ννείηαη  όηη ε εμεύξεζε ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ απνηειεί επζύλε ηνπ πξώηνπ δηθαηνύρνπ.  Η 
ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ παιηνύ θαη ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ αλαθνξηθά κε ηελ ππό αλέγεξζε θαηνηθία γίλεηηαη κεηαμύ 
ησλ δύν κεξώλ θαηεπζείαλ. 

    

19. Οξηζκνί Εμαξηώκελα παηδηά: Σηελ πεξίπησζε παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζε αλώηαηεο ζρνιέο, σο εμαξηώκελα ζεσξνύληαη 
αγόξηα κέρξη 25 εηώλ θαη θνξίηζηα κέρξη 23 εηώλ.  Σε θάζε άιιε πεξίπησζε νη ειηθίεο νξίδνληαη ζε 20 εηώλ θαη 18 
εηώλ,  αληίζηνηρα. 
 
Υπνπξγόο:  Σεκαίλεη ηνλ Υπνπξγό Εζσηεξηθώλ. 

 


