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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΗΕΩ

ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΩΝ
ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΔΓΔΡΖ/ΔΠΗΓΗΟΡΘΩΖ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ
Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΑΤΣΔ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΟΡΟΤ
ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ
Σν παξόλ ρέδην Δπηρνξεγήζεσλ εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ επηβάιινληαη όξνη
θαηά ηελ έθδνζε πνιενδνκηθήο θαη νηθνδνκηθήο άδεηαο, ώζηε ζε νηθνδνκέο πνπ
αλεγείξνληαη ή επηδηνξζώλνληαη κέζα ζε ηκήκαηα ησλ ηζηνξηθώλ/παξαδνζηαθώλ
ππξήλσλ πνπ δηαηεξνύλ ηνλ απζεληηθό ηνπο ραξαθηήξα, λα ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπγθεθξηκέλα παξαδνζηαθά πιηθά, όπσο πέηξα ηεο πεξηνρήο γηα εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο
θαη ηνίρνπο αληηζηήξημεο, μύιν ζηα θνπθώκαηα θαη ηα ηειεηώκαηα ζηέγεο,
νπηόπιηλζνη/σκόπιηλζνη ζε επηδηόξζσζε εμσηεξηθώλ ηνίρσλ, πήιηλα θεξακίδηα ζε
αληηθαηάζηαζε ζηέγεο από ηζίγθνπο θαη λα απνθξύβνληαη ληεπόδηηα λεξνύ ηνπ ειηαθνύ
ζεξκνζίθσλα.
Σν ρέδην πξνβιέπεη ηελ εθάπαμ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο (επηρνξήγεζεο) ζηνπο
επεξεαδόκελνπο ηδηνθηήηεο, ε νπνία ζα παξέρεηαη κηα κόλν θνξά, κεηά ηε ζπκπιήξσζε
ηεο αλάπηπμεο κε βάζε ηα εγθξηκέλα ζρέδηα, ηνπο όξνπο ησλ αδεηώλ πνπ εμαζθαιίζηεθαλ,
θαζώο θαη ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο ρεδίνπ.
Πνηόο δηθαηνύηαη λα πάξεη επηρνξεγήζεηο
Μεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, νπνηνζδήπνηε ηδηνθηήηεο, θαηόπηλ εμαζθάιηζεο
Πνιενδνκηθήο ή Οηθνδνκηθήο Άδεηαο ζηελ νπνία έρνπλ επηβιεζεί όξνη γηα πέηξηλεο
ηνηρνπνηίεο, πέηξηλνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο, ηνηρνπνηίεο από σκνπιηλζνδνκή ή
νπηνπιηλζνδνκή, μύιηλα θνπθώκαηα, μύιηλα ηειεηώκαηα ζηέγεο, αληηθαηάζηαζε ηζίγθσλ
κε θεξακίδη πήιηλν ζηε ζηέγε, θαζώο θαη απόθξπςε ησλ ληεπόδηησλ λεξνύ ηνπ ειηαθνύ
ζεξκνζίθσλα, δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα παξνρή ησλ επηρνξεγήζεσλ όπσο
αλαθέξνληαη ζε πην θάησ θεθάιαην, λννπκέλνπ όηη ε αλάπηπμε ζα βξίζθεηαη ζε
ηζηνξηθή/παξαδνζηαθή πεξηνρή πνπ δηαηεξεί ηνλ απζεληηθό ηεο ραξαθηήξα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε:
(α) «Πεξηνρέο Δηδηθνύ Υαξαθηήξα» (ΠΔΥ), θαη
(β) Ππξήλεο ρσξηώλ πνπ δηαηεξνύλ ηελ παιηά δνκή θαη ην ραξαθηήξα ηνπο
εκείσζε: Ζ παξαρώξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζα γίλεηαη, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη
απαξαίηεηα όινη νη όξνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ Πνιενδνκηθή Άδεηα, Άδεηα Οηθνδνκήο
θαη ην παξόλ ρέδην (Παξάξηεκα ΗΗ) γηα ηε θάζε πεξίπησζε. Γελ παξέρνληαη
επηρνξεγήζεηο κε ην παξόλ ρέδην ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
(α) Γηαηεξεηέσλ Οηθνδνκώλ θαη Αξραίσλ Μλεκείσλ δηόηη απηέο επηρνξεγνύληαη
κέζσ άιισλ ζρεηηθώλ ρεδίσλ.
(β) Οηθνδνκώλ ησλ νπνίσλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο έρνπλ ήδε αξρίζεη πξηλ από
ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008.
(γ) Οηθνδνκώλ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο έρνπλ πξνρσξήζεη/νινθιεξσζεί ζε
αληίζεζε κε ηνπο όξνπο ησλ αδεηώλ/εγθξίζεσλ πνπ εμαζθάιηζαλ θαη ζε αληίζεζε
κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο ρεδίνπ.
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Πνηό έληππν αίηεζεο ζπκπιεξώλεηαη θαη από πνύ εμαζθαιίδεηαη
Σν έληππν αίηεζεο είλαη απηό πνπ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξόληνο ελεκεξσηηθνύ
θπιιαδίνπ θαη δηαηίζεηαη ζε όιεο ηηο Πνιενδνκηθέο Αξρέο.
Πόηε θαη πνύ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε
αλάπηπμε, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. Πνιενδνκηθέο Αξρέο είλαη ηα
Γεκνηηθά πκβνύιηα Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, θαζώο θαη νη
Δπαξρηαθνί Λεηηνπξγνί Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ,
Λάξλαθαο, Πάθνπ θαη Ακκνρώζηνπ.
Πνηόο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη πνηόο παξαρσξεί ηηο επηρνξεγήζεηο
Η Πνιενδνκηθή Αξρή εμεηάδεη ηελ αίηεζε ειέγρνληαο ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζ΄απηή θαη εηδηθά θαηά πόζν είλαη νξζά ηα εκβαδά πνπ αλαθέξνληαη. ηελ
ζπλέρεηα, απνζηέιιεη ηελ αίηεζε κε ζρεηηθή ζύζηαζε θαηά πόζν πιεξνύληαη ηα
απαηηνύκελα θξηηήξηα, ζηνλ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο.
Ο Γηεπζπληήο κε βάζε ηα εγθξηκέλα θξηηήξηα όπσο θαίλνληαη ζην θεθάιαην ησλ
επηρνξεγήζεσλ πην θάησ, πξνβαίλεη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζώλ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ
δηθαηνύηαη ν αηηεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεη ζηνλ αηηεηή ηε ζρεηηθή έγθξηζε
αλαθέξνληαο ιεπηνκεξώο θάησ από πνηνύο όξνπο απηή παξέρεηαη. ην Παξάξηεκα ΙΙ
ζεκεηώλνληαη νη βαζηθνί όξνη πνπ αθνξνύλ ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ επηρνξεγνύληαη.
Πώο δίλνληαη νη επηρνξεγήζεηο
Απνηειεί επζύλε ηνπ αηηεηή ε απαξάβαηε ηήξεζε ησλ βαζηθώλ όξσλ ησλ αδεηώλ πνπ
εμαζθαιίζηεθαλ θαζώο θαη ησλ όξσλ ηεο έγθξηζεο γηα παξνρή ησλ επηρνξεγήζεσλ (νη
ηειεπηαίνη πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξόληνο εληύπνπ). εκεηώλεηαη όηη, ε
κε ηήξεζε ησλ όξσλ έγθξηζεο γηα παξνρή επηρνξεγήζεσλ (Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ
παξόληνο εληύπνπ) ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε θαηαβνιή ησλ νπνησλδήπνηε
επηρνξεγήζεσλ, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηεξεζεί όινη νη όξνη ησλ εγθξηκέλσλ αδεηώλ.
Πξνθεηκέλνπ νη αηηεηέο λα βνεζεζνύλ ζηελ θαιύηεξε δπλαηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ν
επηβιέπσλ κειεηεηήο ηεο αλάπηπμεο κπνξεί ζε έλα ζηάδην πνπ θξίλεη σο ην πην
θαηάιιειν λα θαιέζεη γξαπηώο ηνλ αξκόδην εθπξόζσπν ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο γηα επηζεώξεζε. Ιδηαίηεξα θξίλεηαη όηη ε επηζεώξεζε είλαη
επηζπκεηή ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο πέηξηλεο ηνηρνπνηίαο.
Μόιηο νη εξγαζίεο νινθιεξσζνύλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηνπο όξνπο ηεο
Πνιενδνκηθήο θαη Οηθνδνκηθήο Άδεηαο θαζώο θαη ηνπο όξνπο ηεο έγθξηζεο γηα παξνρή
ησλ επηρνξεγήζεσλ, ηόηε ν επηβιέπσλ κειεηεηήο θαιεί γξαπηώο ηνλ αξκόδην εθπξόζσπν
ηνπ Γηεπζπληή ν νπνίνο εθόζνλ επηβεβαηώζεη όηη νη εξγαζίεο νινθιεξώζεθαλ νξζά,
ζπζηήλεη ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο επηρνξήγεζεο από ην εηδηθό, γηα ην ζθνπό απηό,
θνλδύιη. Γηαρεηξηζηήο ηνπ θνλδπιίνπ ηνύηνπ είλαη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο
θαη Οηθήζεσο.
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εκεηώλεηαη, όηη ν επηβιέπσλ κειεηεηήο ζα έρεη ζην εξγνηάμην κηα ζεηξά από ηα
εγθξηκέλα ζθξαγηζκέλα ζρέδηα, ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ησλ αδεηώλ θαη ηνπο όξνπο ηεο
έγθξηζεο ηεο αίηεζεο γηα παξνρή ησλ επηρνξεγήζεσλ.

Πόηε αξρίδεη ε εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ρεδίνπ
Δπηρνξεγήζεσλ
Με ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ε εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ρεδίνπ
αξρίδεη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008.

Οη επηρνξεγήζεηο
1.Πεξηπηώζεηο πξώηεο ηδηόθηεηεο θαηνηθίαο
ηηο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ πξώηε ηδηόθηεηε θαηνηθία γηα ηθαλνπνίεζε
ησλ βαζηθώλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ αηηεηή, ηζρύνπλ ηα
αθόινπζα:
1Α. Δμσηεξηθέο πέηξηλεο ηνηρνπνηίεο θαη πέηξηλνη ηνίρνη αληηζηήξημεο
Παξέρεηαη 100% επηρνξήγεζε ηνπ πξόζζεηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλέγεξζε ή
ε επηδηόξζσζε πέηξηλεο ηνηρνπνηίαο θαη ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ
θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνπο πην θάησ πίλαθεο:
ΑΝΔΓΔΡΗ
Σύπνο πέηξαο
Σύπνο Α
Σύπνο Β
Σύπνο Γ

Κηίζηκν
Δπέλδπζε
(πξόζζεην θόζηνο) (πξόζζεην θόζηνο)
€70 /η.κ.
€80 /η.κ.
€70 /η.κ.
€50 /η.κ.
______

€50 /η.κ.

ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ
Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πέηξαο
(πξόζζεην θόζηνο)

€45/η.κ.

Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €15000
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €2000
Σύπνη πέηξαο:
Σύπνο Α: Πέηξα πεξηνρήο Σξνόδνπο θαη πέηξα πνηακνύ
Σύπνο Β: Πέηξα πεξηνρήο Λεπθάξσλ – Σόρλεο, Λεκεζνύ – Πάθνπ
Σύπνο Γ: Πνπξόπεηξα πειεθεηή
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1Β. Δμσηεξηθά μύιηλα πνξηνπαξάζπξα θαη μύιηλα ηειεηώκαηα ζηέγεο
Παξέρεηαη 100% επηρνξήγεζε ηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη ηξεηο δηαδνρηθέο
ζπληεξήζεηο (θαζάξηζκα/κπνγηάηηζκα) εμσηεξηθώλ μύιηλσλ πνξηνπαξαζύξσλ θαη
μύιηλσλ ηειεησκάησλ ζηέγεο, κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνλ πην
θάησ πίλαθα:
Ξύιηλα πνξηνπαξάζπξα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ ηδακιηθηώλ
€115 /η.κ.

Ξύιηλα ηδακιίθηα
ή μύιηλα πνξηνπαξάζπξα
ρσξίο ηδακιίθηα

Ξύιηλν ηέιεησκα ζηέγεο
(θαξθάλη)

€85 /η.κ.

€50 /κ.

Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €2500
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €500
1Γ. ηέγε
Παξέρεηαη 100% επηρνξήγεζε ηνπ πξόζζεηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
αληηθαηάζηαζε επηθάιπςεο ζηέγεο από ηζίγθνπο κε επηθάιπςε ζηέγεο από θεξακίδη
πήιηλν, κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνπο πην θάησ πίλαθεο:
Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο από ηζίγθνπο
κε ζηέγε από πήιηλα θεξακίδηα
θαη μύιηλα ηειεηώκαηα
€100 /η.κ.
Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €10000
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €2000
1Γ. Δμσηεξηθνί ηνίρνη από σκόπιηλζνπο/νπηόπιηλζνπο
Παξέρεηαη 100% επηρνξήγεζε ηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκπιήξσζε ή
επηδηόξζσζε ηνηρνπνηίαο από πιίλζνπο ή νπηόπιηλζνπο (γεκάην ηνπβιάθη) κε βάζε ηηο
ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνπο πην θάησ πίλαθεο:
ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ (ε ηηκή αθνξά κόλν ηα επηπξόζζεηα θόζηε γηα ηελ επηδηόξζσζε)
Σνηρνπνηία από σκόπιηλζνπο
Σνηρνπνηία από νπηόπιηλζνπο
€140 /η.κ.

€120 /η.κ.

Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €7000
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €2000
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1Δ. Απόθξπςε ληεπνδίησλ λεξνύ ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα
Θα δίλεηαη επηρνξήγεζε €500 γηα θάζε ειηαθό ζεξκνζίθσλα, ζε πεξίπησζε πνπ
απνθξύβνληαη πιήξσο ηα ληεπόδηηα ηνπ θξύνπ θαη ηνπ δεζηνύ λεξνύ θαη ζηε ζηέγε/δώκα
ζα ηνπνζεηνύληαη κόλν ηα ειηαθά πιαίζηα παξάιιεια θαη ζε επαθή ζρεδόλ κε ηελ
επηθάλεηα ηεο ζηέγεο/δώκαηνο.
2.Πεξηπηώζεηο πιελ ηεο πξώηεο ηδηόθηεηεο θαηνηθίαο

2Α. Δμσηεξηθέο πέηξηλεο ηνηρνπνηίεο θαη πέηξηλνη ηνίρνη αληηζηήξημεο
Παξέρεηαη 50% επηρνξήγεζε ηνπ πξόζζεηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλέγεξζε ή
ε επηδηόξζσζε πέηξηλεο ηνηρνπνηίαο θαη ηνίρνπ αληηζηήξημεο κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ
θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνπο πίλαθεο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1Α.
Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €10000
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €2000

2Β. Δμσηεξηθά μύιηλα πνξηνπαξάζπξα θαη μύιηλα ηειεηώκαηα ζηέγεο
Παξέρεηαη 50% επηρνξήγεζε ηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη ηξεηο δηαδνρηθέο
ζπληεξήζεηο (θαζάξηζκα/κπνγηάηηζκα) εμσηεξηθώλ μύιηλσλ πνξηνπαξαζύξσλ θαη
μύιηλσλ ηειεησκάησλ ζηέγεο, κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνλ
πίλαθα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1Β.
Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €2500
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €500

2Γ. ηέγε
Παξέρεηαη 50% επηρνξήγεζε ηνπ πξόζζεηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
αληηθαηάζηαζε επηθάιπςεο ζηέγεο από ηζίγθνπο κε επηθάιπςε ζηέγεο από θεξακίδη
πήιηλν, κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνλ πίλαθα ηεο πην πάλσ
παξαγξάθνπ 1Γ.
Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €10000
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €2000
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2Γ. Δμσηεξηθνί ηνίρνη από πιίλζνπο/νπηόπιηλζνπο
Παξέρεηαη 50% επηρνξήγεζε ηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκπιήξσζε ή
επηδηόξζσζε ηνηρνπνηίαο από πιίλζνπο ή νπηόπιηλζνπο (γεκάην ηνπβιάθη) κε βάζε ηηο
ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηνλ πίλαθα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1Γ.
Αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο: €7000
Δπηρνξήγεζε δελ παξέρεηαη γηα επηπξόζζεην θόζηνο θάησ από €2000

2Δ. Απόθξπςε ληεπνδίησλ ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 1Δ.

-7-

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Η

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΩΝ
ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΔΓΔΡΖ/ΔΠΗΓΗΟΡΘΩΖ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ
Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΑΤΣΔ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΟΡΟΤ
ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΗΜΗ ΧΡΗΗ
Αρ. αίηηζης

Ημ. λήυης

Όλνκα Αηηεηή/ώλ:………………………………………………………………………….
ή Δμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ…………………………………………………….
(ην επίζεην κε θεθαιαία γξάκκαηα)

Γηεπζπλζε:………………………………………………………….Σει.:………………….
……………………
Φαμ.:…………………
ηοι ηοιχεία ηεμαχίου ζηο οποίο θα διενεπγηθεί η ανάπηυξη
(να επιζσναθθεί ζτεηικό κσβερνηηικό τφρομεηρικό ζτέδιο)

Αρ.ηεμ……………………………………………Φ/Στ…………………………………..
Ενορία/Τοποθεζία……………………….……...Πόλη/Χφριό………………………….

Πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πξνο αλάπηπμε ηεκάρην
(Να ζεκεησζεί Υ ζην θαηάιιειν ηεηξάγσλν)

(α) Πεξηνρή Δηδηθνύ Υαξαθηήξα
(β) Ιζηνξηθόο / Παξαδνζηαθόο Ππξήλαο
ύληνκε πεξηγξαθή ηεο εγθξηκέλεο αλάπηπμεο
……………………………………………………………………………………………….
Αλαθέξαηε θαηά πόζν ε αλάπηπμε αθνξά πξώηε ηδηόθηεηε θαηνηθία
(λα επηζπλαθζεί ε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ)

………………………………………………………………………………………………..
ρεηηθέο άδεηεο θαη όξνη
(α) Αξηζκόο θαη εκεξνκελία Πνιενδνκηθήο Άδεηαο……………………………..
Αξηζκόο ζρεηηθώλ όξσλ………………………………………………………..
(β) Αξηζκόο θαη εκεξνκελία Οηθνδνκηθήο Άδεηαο……………………………….
Αξηζκόο ζρεηηθώλ όξσλ………………………………………………………..

-8-

Δίδνο θαη κέγεζνο παξαδνζηαθώλ πιηθώλ ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε επηρνξήγεζή ηνπο
Α. Πέηξηλεο ηνηρνπνηίεο θαη πέηξηλνη ηνίρνη αληηζηήξημεο
Αλέγεξζε
(α) Δμσηεξηθή πέηξηλε ηνηρνπνηία (θηίζηκν)
(β) Δμσηεξηθή πέηξηλε ηνηρνπνηία (επέλδπζε)
(γ) Πέηξηλνη ηνίρνη αληηζηήξημεο (θηίζηκν)
(δ) Πέηξηλνη ηνίρνη αληηζηήξημεο (επέλδπζε)
Β. Ξύιηλα εμσηεξηθά πνξηνπαξάζπξα

Δπηδηόξζσζε

……………η.μ
.

……………η.μ
.

……………η.μ
.
……………η.μ
.

……………η.μ
.
……………η.μ
.

……………η.μ
.

……………η.μ
.

(α) Ξύιηλα πνξηνπαξάζπξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηδακιηθηνύ)
(β) Ξύιηλα πνξηνπαξάζπξα (ρσξίο ηδακιίθη)
(γ) Ξύιηλα πνξηνπαξάζπξα (κόλν ηδακιίθη)

……………η.μ
.
……………η.μ
.
….……… η.μ.

Γ. Παξαδνζηαθή ζηέγε
(α) Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο από ηζίγθνπο κε παξαδνζηαθή ζηέγε
Γ. Ξύιηλν ηέιεησκα ζηέγεο (θαξθάλη)

….………. η.μ.
….………. μ.

Δ. Σνηρνπνηία από πιίλζνπο
(α) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία από σκόπιηλζνπο (επηδηόξζσζε)

……………η.μ
.

(β) Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία από νπηόπιηλζνπο (επηδηόξζσζε)

……………η.μ
.

Σ. Ζιηαθόο ζεξκνζίθσλαο

………ηεμάτιο/α

Όλνκα αηηεηή/ώλ ή Δμνπζηνδνηεκέλνπ Αληηπξνζώπνπ
…………………………………………………………………
Τπνγξαθή αηηεηή/ώλ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ Αληηπξνζώπνπ
…………………………………………………………………
Ηκεξνκελία
………………………….

εκείσζε:
Μαδί κε ηελ αίηεζε λα επηζπλαθζεί κηα ζεηξά αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ/ζρεδηαγξακκάησλ πνπ λα
ππνβνεζνύλ ηελ επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δεηείηαη ε επηρνξήγεζε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

ΗΗ

Βαζηθνί Όξνη
νη νπνίνη αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ
ζε νηθνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παξαδνζηαθά πιηθά
Α. Γεληθά
1. ε πεξίπησζε επηδηνξζώζεσλ, ε παξαδνζηαθή νηθνδνκή ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ απζεληηθό ηεο
ραξαθηήξα.
2. ε πεξίπησζε λέαο νηθνδνκήο (αλέγεξζε), απηή ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη νξζά ζην πεξηβάιινλ όζνλ
αθνξά ηελ θιίκαθά ηεο θαη ηνλ όγθν ηεο, λα ηεξεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη
λα ζπλάδεη κε ηε δνκή ηνπ πθηζηάκελνπ ραξαθηήξα ηνπ ρώξνπ, δηαηεξώληαο ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ
παξαδνζηαθνύ ζπλόινπ.

Β. Πέηξηλε ηνηρνπνηία θαη πέηξηλνη ηνίρνη αληηζηήξημεο
1. Η θαηαζθεπή λέαο ή ε επηδηόξζσζε πθηζηάκελεο πέηξηλεο ηνηρνπνηίαο θαη ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζα πξέπεη
λα γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν θαη πιηθά, ώζηε ε αηζζεηηθή εηθόλα λα είλαη ίδηα κε ηελ παιηά ή απηήλ
πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Ιδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηελ θαηαζθεπή κε «ξάκκαηα», ζηελ αξκνιόγεζε,
ην ραιίθσκα, ηα κεγέζε θαη ππθλόηεηα ησλ πέηξσλ θαη ησλ ραιηθηώλ. Με θαλέλα ηξόπν λα κε
ηζηκεληώλνληαη ή λα βάθνληαη νη αξκνί. Σν ζπλδεηηθό θνλίακα ζα πξέπεη λα είλαη ζην ρξώκα ηνπ ρώκαηνο
θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε εζνρή ώζηε λα είλαη ζρεδόλ αζέαην. ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί επέλδπζε
πέηξαο (όρη πνπξόπεηξαο) ηόηε ην πάρνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20εθ. Η πέηξα ζα είλαη ίδηα κε
απηήλ πνπ θηίδνληαη νη παξαδνζηαθέο ηνηρνπνηίεο ηεο πεξηνρήο.
2. ηηο πεξηπηώζεηο δηάλνημεο λέσλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιειεο πέηξεο ζηηο
γσληέο θαη μύιηλα ή πέηξηλα αλώθιηα παξόκνηα κε απηά πνπ ππάξρνπλ ζηηο απζεληηθέο παξαδνζηαθέο
θαηαζθεπέο ηεο πεξηνρήο

Γ. Σνηρνπνηία από πιίλζνπο
1. Ωκνπιηλζνδνκή. Η επηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο πιηλζνδνκήο λα γίλεη κε σκόπιηλζνπο (πιηλζάξη).
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζηαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη αλεπαξθεηώλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε μύιηλε
θαηαζθεπή (π.ρ. μπινδεζηά, γσληέο θιπ). Η επίρξηζε ηεο πιηλζνδνκήο ζα γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν
κε ηε ρξήζε μύιηλσλ ζθελώλ θαη κε ηα αξρηθά παξαδνζηαθά πιηθά ή ηα θαηάιιεια ζύγρξνλα πιηθά, ώζηε ην
ηειηθό απνηέιεζκα λα είλαη όκνην κε ην απζεληηθό θαη ηαπηόρξνλα λα επηηξέπεηαη ε δηαπλνή ηεο ηνηρνπνηίαο.
Ννείηαη όηη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαιιηθό πιέγκα γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρξηζκάησλ θαη δελ ζα
δηαηεξεζνύλ ή θαηαζθεπαζηνύλ επηρξίζκαηα κε πιηθά αζύκβαηα κε ηα παξαδνζηαθά (π.ρ. ηζηκεληνζνπβάο,
ζπξίηο). Θα δηαηεξείηαη πάληνηε ε απζεληηθή ζρέζε επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ θαη επηθαλεηώλ κε εκθαλή
πέηξα.
2. Οπηνπιηλζνδνκή. Η επηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο νπηνπιηλζνδνκήο (θόθθηλν γεκάην
ηνπβιάθη) λα γίλεη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν θαη πιηθά, αθνύ απηή θαζαξηζηεί από κεηαγελέζηεξα
επηρξίζκαηα θαη ζπληεξεζεί θαηάιιεια, ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ε αξρηθή απζεληηθή ηεο κνξθή. Ιδηαίηεξε
πξνζνρή λα δνζεί ζηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δόκεζεο ηνπ ηνύβινπ, όπσο παξαηεξνύληαη ζηηο
αθκέο ηεο ηνηρνπνηίαο, ζηα αλώθιηα θαη ζηα πιαίζηα ησλ θνπθσκάησλ. Ννείηαη όηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ
ζα βαθνύλ νη αξκνί, ελώ ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο νπηνπιηλζνδνκήο ζα παξακείλεη αλεπίρξηζηε.

Γ. Ξύιηλα πνξηνπαξάζπξα
1. Οη αλαινγίεο θαη κνξθέο ησλ λέσλ πνξηνπαξαζύξσλ ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε απηέο ησλ απζεληηθώλ
παξαδνζηαθώλ θνπθσκάησλ ηεο πεξηνρήο.

- 10 2. Σα λέα εμσηεξηθά θύιια λα είλαη μύιηλα ζαληδσηά ή κε πεξζηάλεο ζύκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά
πξόηππα ηεο πεξηνρήο ελώ ηα εζσηεξηθά ηδακιίθηα κπνξεί λα είλαη από μύιηλν ή κεηαιιηθό ζθειεηό. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εμσηεξηθό θύιιν, ην ηδακιίθη ζα είλαη μύιηλν.
3 Σα πθηζηάκελα παξαδνζηαθά θνπθώκαηα ζα ζπληεξνύληαη σο έρνπλ.
4. Ο ρξσκαηηζκόο ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνδνκήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα αληίζηνηρα απζεληηθά
παξαδνζηαθά ρξώκαηα ηεο πεξηνρήο.

Δ. ηέγε
1. Η αλαθαηαζθεπή ή ε λέα θαηαζθεπή ζηέγεο ζα αθνινπζεί ηηο παξαδνζηαθέο θιίζεηο, ύςε θαη κνξθέο ησλ
απζεληηθώλ ζηεγώλ ηεο πεξηνρήο.
2. Οη λέεο απνιήμεηο ησλ ζηεγώλ λα δηαηεξνύλ ην κηθξό παξαδνζηαθό πάρνο ησλ απζεληηθώλ θαηαζθεπώλ
ηεο πεξηνρήο γη’απηό νη κνλώζεηο πνπ ηπρόλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο ζηέγεο λα κελ πξνεμέρνπλ ζηηο απνιήμεηο
απηέο. Σα λέα θαξθάληα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηε ιεπηνκέξεηα ηνπ παξαδνζηαθνύ
θαξθαληνύ ηεο πεξηνρήο, θαηά πξνηίκεζε ζε απινπζηεπκέλε κνξθή.
3. Οη πθηζηάκελεο μύιηλεο απνιήμεηο ζηεγώλ ζα ζπληεξνύληαη σο έρνπλ.

Σ. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο
ηελ νξνθή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη κόλν νη ειηαθνί ζπιιέθηεο, ηα δε ππόινηπα ζηνηρεία (δεμακελή
θξύνπ λεξνύ θαη θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ) λα ηνπνζεηνύληαη ππόγεηα ή ζε άιιν ηκήκα ηεο νηθνδνκήο ρσξίο
λα θαίλνληαη εμσηεξηθά. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε επαθή, ζρεδόλ, κε ηε
ζηέγε/δώκα θαη λα αθνινπζνύλ ηε θιίζε ηεο νξνθήο.

- 11 -

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α ΗΗΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
Με ηελ παξνύζα, εγώ ν/ε πην θάησ ππνγεγξακκέλνο/ε,
…………………………………………………………………………..
δειώλσ ππεύζπλα θαη κε γλώζε ηνπ Νόκνπ γηα ςεπδή δήισζε,
όηη ε θαηνηθία πνπ αλεγείξσ κέζα ζην ηεκάρην κε αξηζκό ………..
Φ/ρ. ……………., Σκήκα ………….., Πόιε/Υσξηό ……………….
θαη γηα ηελ νπνία εμαζθάιηζα ηελ Πνιενδνκηθή Άδεηα κε αξ. …….
θαη εκεξ. ……………., θαη ηελ Άδεηα Οηθνδνκήο κε αξ. ………...…
θαη εκεξ. ……………., είλαη ε πξώηε κνπ θαηνηθία θαη δελ δηαζέησ
ζην όλνκα κνπ ή ηνπ/ηεο ζπδύγνπ κνπ άιιε ζηελ Κύπξν.

Γειώλσ επίζεο όηη πέξαλ νπνησλδήπνηε άιισλ θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε
πνπ ε δήισζή κνπ απηή είλαη ςεπδήο ή αλαιεζήο, ππνρξενύκαη λα
επηζηξέςσ νιόθιεξν ην πνζό πνπ ζα κνπ παξαρσξεζεί κε επηπιένλ ηνπο
ηόθνπο 8% θαη δηνηθεηηθά έμνδα όπσο ζα ππνινγηζηνύλ από ην Σκήκα
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο.

Τπνγξαθή αηηεηή/ηξηαο
……………………………
(αξ. Σαπηόηεηαο ………...)
Τπέγξαςε ελώπηόλ κνπ
…………………………....
(Κνηλνηάξρεο ……………)

